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Výpis z Usnesení řádného Zastupitelstva obce Věcov č. 8/2017 
konaného dne 03. října 2017 v 18:00 hodin v restauraci ve Věcově čp. 81 

 

Přítomni:  Vraspír Z., Prchal L., Librová J., Ing. Štěrbová A., Topinka M., Peňáz M., Macháček P., Černý M., 
Zobačová V., Havlíček M., Vraspírová H., Mgr. Prudká M., Šikula J., Ing. Chroust J., Kostečka J. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Kontrolu usnesení –  

o podvozek – přetrvává, sekací rameno – trvá  
o autobusové spojení na Odranec – schůzka občanů v Odranci proběhla, požadavky byly 

předloženy starostovi obce a poslány na Krajský úřad 
o příkopové rameno za traktor – dnes na programu k projednání 

 Vyhlášku MZe – návrh opatření obecné povahy  na hospodaření v lesích – zákaz těžeb 
 Veřejnou vyhlášku pro majitele lesů – je vyhotoven lesní hospodářský plán – osnova na období 

2017-2026. Obdrží každý vlastník lesa osobně u p. Ing. Pištěka, NMNM 
 Nabídku firmy ENVIRO – Studie odkanalizování obce a ČOV Věcov včetně místních částí. 

Nepřekročitelná cena 103.400 Kč + DPH 21% = 125.114 Kč . Nutno mít pro další jednání a získávání 
dotací 

 Nabídky na mulčovací příkopové rameno dle Přílohy ZO 8/2017 č. 1 . Přesouvá se na další jednání 
ZO pro podrobné prostudování. Do další sezony je dostatek času 

 Písemnou komunikaci mezi Obcí Věcov a Bc. Skryjovou – oddělení dopravní obslužnosti – 
nesouhlasné stanovisko se zrušením spojů v m. č. Odranec a ponechání stávajících spojů – dopis 
odeslán na Krajský úřad 

 Průběh realizace stavby vodovod Odranec – přivaděč k vodojemu a část rozvodu nad obcí je hotov, 
probíhá stavba vodárny a dalších rozvodů po obci. Plán prací a termíny se stále mění a posouvají 

 Plán akcí: 
o DPS Věcov – probíhá zpracování a připomínkování PD 
o sociální byty Jimramovské Pavlovice – dokumentace je již dokončena, probíhá schvalování 

dotč. orgány a bude vše sloučeno do jednoho spol. řízení pro stav. povolení 
o sociální zařízení v ZŠ Věcov – dotace schválena, provede se o letních prázdninách 2018 
o zasíťování pozemků nad hřištěm k. ú. Věcov – probíhá zpracování PD a všech podkladů 

(zaměření geodetické, geologický posudek, DI, CHKO apod.) 
o v nejbližším termínu se provede penetrace povrchu komunikace u hřiště ve Věcově,                 

tato akce je bez dotace 
o je připravena oprava povrchu komunikace od Kadeřávkových k zahrádkám ve Věcově,                

tato akce je realizována s podporou dotace z MMR ČR ve výši 50 % 
o ve Věcově byl vybudován pomocný vrt pro zvýšení kapacity pitné vody v období sucha 
o ve Věcově u hřiště byl odbahněn záchytný rybníček na přívalové vody 

Z A S T U P I T E L S V O   O B C E  

http://www.vecov.cz/
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 Přípravné práce na konání voleb do PS PČR – nachystat místnosti + topení 
 Ukončení pracovního poměru pracovníka na VPP – 1 pracovní místo – porušení pracovní kázně 
 Obsazenost VPP – v současné době 3 ženy 
 Výhledová akce kompostárna – lokalita Věcov u kravína 
 Děkovný dopis p. Makovského za vstřícnost při oslavách jeho 93 narozenin 
 Prodloužení pracovní doby na Pošta Partner ve Věcově – od října ve středu do 17:00 hod 
 Pracovní nabídky firmy STV Group Polička – volná pracovní místa s platem 28 – 40 tis. Kč. 
 Kotlíkové dotace Kraje Vysočina – probíhají dle výzev, info na letácích nebo na KrÚ Jihlava 
 Školení pro zastupitele  
 Cenovou nabídku na cca 136.000 Kč včetně DPH od firmy DÍLO Svratouch na oplocení hřiště MŠ 

Roženecké Paseky. Pletivo, brána, branka, sloupky a podhrabové desky. Termín cca 11/2017 
 Cenovou nabídku na výrobu dětských domečků na dětská hřiště za cenu 15.000 Kč za kus včetně 

DPH a montáže na místě 
 Porucha vodovodu v Míchově za Vrátného a u váhy. Další porucha je zjištěna na kalníku v lese                 

pod sběrnou šachtou u silničky 
 Rozpočtové opatření č. 9/2017 schválené v RO č. 6/2017 dne 20. 09. 2017 – viz příloha 
 Informace z diskuse: oprava rozhlasu, oprava veřejného osvětlení, oprava vodovodu, jednání OsV 

Odranec – autobusy, Věcovský plamínek, pořízení záchodků ke hřišti ve Věcově, nátěry uzávěrů, 
hydrantů a kanálů ve Věcově, pořízení nového LHP (obecní lesy) pro období 2017-2026, opravy 
dopravního značení a jiné 

 Změnu územního plánu č. 2 – 10 návrhů (všichni žadatelé se na změnách ÚPD Obce Věcov č. 2. 
budou podílet rovným dílem) 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Program jednání ZO dle návrhu poslaného s pozvánkou - bez doplnění  
 Volbu pracovních komisí – návrh:   

o Zapisovatel – Jarmila Librová 
o Návrhová komise – Mgr. Miroslava Prudká, Jan Kostečka 
o Ověřovatelé zápisu – Ladislav Prchal, Věra Zobačová 

 Vyjádření osadního výboru Míchov k žádosti odkupu pozemků v k. ú. Míchov p. č. 418/30 o výměře  
66 m2 a p.č. 418/50 – 93 m2 - osadní výbor v Míchově nesouhlasí s prodejem –  na pozemku                              
se nachází studna, okolní pozemky jsou v majetku SPÚ ČR. OsV souhlasí s pronájmem  nebo stavem 
beze změny. ZO akceptuje stanovisko OsV a nebude vyhlašovat záměr prodeje 

 Smlouvu ID ZZ02116.0008 o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a Obcí Věcov ve výši 1.228.819 
Kč na dofinancování akce – Vodovod Odranec 

 Smlouvu č. 9900071772-1/VB o zřízení věcného břemene na přípojku plynárenského zařízení                    
za jednorázovou úplatu 100 Kč. Dotčený pozemek  v kú. Jimramovské Pavlovice 

 Smlouvu o dílo č. 1711123231 mezi COLAS CZ, a.s. a Obcí Věcov na opravu MK  ve Věcově v částce 
915.583 Kč včetně DPH. Úsek od Kadeřávků po zahrádky povrch z obalované směsi 

 Smlouvu č. FV02046.0010 o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a Obcí Věcov na modernizaci    
a rozšíření veřejného osvětlení v místní části Míchov – celkové náklady 334.202 Kč,  z toho dotace 
150.000 Kč, podíl obce Věcov 184.202 Kč. Termín realizace do 31.10.2018 ZO rozhodlo                                 
o zrealizování firmou EMONT, Nové Město na Moravě 

 Realizaci nabídky firmy ENVIRO – Studie odkanalizování obce a ČOV Věcov včetně místních částí. 
Nepřekročitelná cena 103.400 Kč + DPH 21% = 125.114 Kč a pověřuje starostu zajištěním studie 

 Nákup mulčovacího příkopového ramene cca až na jaře 2018 po důkladném schválení a osobní 
prohlídce – užší výběr proběhne na příštím jednání ZO  

 Oplocení hřiště MŠ Roženecké Paseky dle cenové nabídky firmy DÍLO Svratouch do konce roku 
2017. Pověřuje starostu na zajištění této akce 

 Rozpočtové opatření č. 10/2017 ke dni 03.10.2017 dle Přílohy ZO 8/2017 – viz zápis 
 Výrobu dětských domečků na hřiště v místních částech Jimramovské Pavlovice, Míchov, Odranec, 

Roženecké Paseky – MŠ dle nabídky za 15 000,- Kč/ks 
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 Zbudování hydrantu na obecním vodovodu v rámci pokládky přípojek pro novostavby u hřiště                         
v Míchově 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
 Osadnímu výbor v Odranci svolat schůzku občanů kvůli přípojkám vodovodu, veřejnému osvětlení                

a popřípadě autobusovému spojení 
Ukončeno ve 20:30 hodin 

    

 
 

V pátek 27. října 2017 se v obci Věcov a všech jednotlivých místních částech uskuteční mobilní 
svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu přibližně v tomto časovém plánu: 

 

Odranec    14:40 – 14:50 hod.  u kulturního domu 

Koníkov    15:00 – 15:10 hod.  u spodní autobusové zastávky 

Roženecké Paseky   15:20 – 15:30 hod.  u kulturního domu 

Věcov     15:40 – 16:00 hod.  u autobusové zastávky  

Jimramovské Pavlovice  16:10 – 16:20 hod.  u autobusové zastávky   

Míchov    16:30 – 16:40 hod.  u autobusové zastávky   

 
Odevzdat bezplatně v rámci odpadového hospodářství obce můžete tyto druhy odpadů:  
- oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy a jiné chemikálie 

- filtry a znečištěné výrobky od olejů apod. látek 

- akumulátory, pneumatiky a další věci ropného či podobného původu 

- zářivky, výbojky, lednice, mrazáky, televizory, mixéry, konvice a ostatní  

   elektro zařízení  

- eternitovou krytinu a výrobky z azbestem 

- autoplasty, plexiskla apod. 

- odpady neurčitelného původu 

 
» Svoz provede firma TS služby, s.r.o., Nové Město na Moravě nákladním autem s velkoobjemovým 

kontejnerem 
 

» Důrazně žádáme občany, aby tento odpad neodkládali předem a vyčkali příjezdu svozového 
vozidla ! !  
 

» Pokud Vám termín časově nevyhovuje, je možno tento odpad odložit na sběrných místech:  
o u lihovaru v Jimramovských Pavlovicích – kdykoliv nebo 
o ve Věcově u autobusové zastávky – otevřeno vždy v pátek od 800 do 1600 hodin 

 

» Starší občané mohou při větším množství tohoto odpadu požádat obec o odvoz od domu 
 

» Svozu se zúčastní zaměstnanci obce, kteří pomůžou s vyložením a naložením 
 
 
 
 
 

 

S V O Z  N E B E Z P E Č N É H O  O D P A D U  A  E L E K T R O O D P A D U  



4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Věcově 10. 10. 2017       Zdeněk Vraspír, starosta obce 
 

 
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební                 

a životního prostředí oznamuje vlastníkům lesa, že lesní 
hospodářskou osnovu (LHO) platnou od 01.01.2017                              
do 31.12.2026 si můžou protokolárně převzít na Městském 
úřadě v NMNM na odboru stavebním a životního prostředí                 
ve lhůtě do 31.12.2017 v úředních hodinách (Po, St 8-17,                          
Čt 8-15). Zájemce o převzetí LHO uvede název katastrálního 
územní a číslo listu vlastnictví. Nebudou-li u převzetí LHO 
přítomni všichni spoluvlastníci příslušného lesního majetku, musí 
přebírající osoba předložit kromě svého občanského průkazu 
také plnou moc k převzetí od všech spoluvlastníků s jasně 
formulovaným předmětem zmocnění a ověřeným podpisem 
zmocnitele.   

 Každý vlastník lesního majetku o výměře do 50 hektarů, jehož les je zahrnut v LHO NMNM obdrží   
od orgánu státní správy lesa bezplatně osnovu, tedy vlastnický separát, týkající se stavu jeho lesa.                          
Ve správě tohoto správního orgánu se nachází všech šest katastrálních území obce Věcov.  

Lesní hospodářská osnova obsahuje především údaje o Vašem lese (kategorii lesa a pásmo ohrožení 
imisemi, plochu porostní půdy, věk porostů jejich genetickou kvalitu, zásobu dříví aj.), návrh hospodářských 
opatření, požadavky ochrany přírody na hospodaření v lese, opatření ke splnění účelu vyhlášení kategorie 
lesa a lesnickou mapu.  

P R O  V L A S T N Í K Y  L E S Ů  

Sběrné místo ve Věcově   
Sběrné místo ve Věcově u autobusové zastávky je pro občany otevřeno vždy pátek od 8:00                  

do 16:00 hodin. Odpad se odevzdává zdarma za dodržení podmínky trvalého pobytu ve Věcově 
nebo místních částech. 

Odpady, které lze odevzdávat na sběrném místě: 
o elektroodpad – televizory, ledničky, rádia, videa, monitory, počítače, telefony, 

konvice a ostatní elektrozařízení 
o kovový odpad 

Na jiném termínu uložení je možné se domluvit s panem Pavlem Prchalem na tel. 721 563 591. 
!!! UDRŽUJTE V PROSTORU SBĚRNÉHO MÍSTA POŘÁDEK !!! 

 

Sběrné místo v Jimramovských Pavlovicích 
Sběrné místo v Jimramovských Pavlovicích u lihovaru pro odkládání železa a elektroodpadu,                

je pro občany volně přístupné. Odpad se odevzdává zdarma za dodržení podmínky trvalého pobytu 
ve Věcově nebo místních částech. 

Odpady, které lze odevzdávat na sběrném místě: 
o elektroodpad – televizory, ledničky, rádia, videa, monitory, počítače, telefony, konvice 

a ostatní elektrozařízení 
o kovový odpad 

!!! UDRŽUJTE V PROSTORU SBĚRNÉHO MÍSTA POŘÁDEK !!! 
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Pokud LHO protokolárně převezmete, vztahuje se na Vás povinnost dodržet tato závazná 
ustanovení LHO: 
Vlastníte-li max 3 ha lesa – maximální celková výše těžeb – uvádí, jaké celkové množství dříví můžete 
v době platnosti LHO vytěžit ze svého lesa – je nepřekročitelná a započítává se do ní i těžba nahodilá 
Vlastníte-li více než 3 ha lesa – viz předešlé a navíc maximální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při 
obnově porostu – při plnění tohoto ukazatele máte vůči státu právní nárok na částečnou úhradu zvýšených 
nákladů s tím spojených.  
O změnu části LHO, týkající se pouze Vašeho lesa /např. o navýšení maximální výše těžeb z důvodu 
kalamity) můžete požádat orgán státní správy lesů. 
 Pokud LHO protokolárně nepřevezmete, můžete ve svém lese těžit dříví zásadně jen se souhlasem 
odborného lesního hospodáře, popř. orgánu státní správy lesů. 
 
 

 
 

 Námětové cvičení okrsku Věcov, konané dne 20. 09. 2017 
Předávka vody stroji: 5 x PPS 12 + 1 x CAS 25 
Zdroj vody – požární nádrž Věcov   
Určené místo zásahu – nová zástavba RD nad hřištěm Věcov   
Vyhlášeno pro JSDH Okrsku Věcov: Věcov, J. Pavlovice, Míchov, R. Paseky, Odranec.  
Vedení nezasáhlo do krajských ani státních komunikací a pozemků.  
Námětové cvičení bylo ohlášeno ObÚ Věcov dne 20. 09. 2017 v 16:00 hodin. 
Vyhlášení námětového cvičení provedeno obecním rozhlasem v 17:33 hod. – siréna požární poplach.  
Obeslání velitelů a strojníků JSDH: 17:28 – 17:30 hod. – zprávou SMS 
Námětové cvičení vyhlásil starosta obce Věcov Zdeněk Vraspír 
Velitel cvičení – (velitel Okrsku Věcov) Tomáš Bukáček – hlavní časoměřič    
Seznam jednotek                          Příjezdy čas -  účast osob - použito hadic - místo PPS 

1. SDH Rož. Paseky – PPS 16+GAZ       17:35 h. 7 osob      ---   rezerva u CAS 
2. SDH Věcov CAS 25 RTHP                17:36 h. 3 osoby    ---  v místě zásahu 
3. SDH Věcov-PPS 12+DA VW   17:36 h.  4 osoby    9 B        u pož. nádrže 
4. SDH Odranec  - PPS 12+AVIA         17:38 h.  9 osob      7 B  u Kadeřávků 
5. SDH Míchov–PPS 12+ DA DUC    17:39 h. 7 osob      8 B  u Zítk. stavení 
6. SDH Jim. Pavlovice–PPS  12+ DA Ford    17:40 h. 5 osob       8 B  u hřiště 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Celková účast 35 hasičů, 4 x stroj PPS 12, 1 x stroj PPS 16, 1 x automobil CAS 25 RTHP 
Čas začátku sání: 17:50 hod.  
Voda v místě požáru: 17:53 hod. Převýšení cca 100 m, délka vedení cca 550 bm.  
Technické problémy: SDH Rož. Paseky porucha PPS 12 (motor tarokuje – jde na 3 válce).  
Námětové cvičení proběhlo jako kontrola prevence při případném požáru a prověření akceschopnosti 
místních jednotek okrsku Věcov. Všechny jednotky okrsku Věcov jsou zařazeny jako JPO V s místním 
výjezdem.  Jednotky jsou připraveny k zásahu v rámci své působnosti a to jak s použitím PPS 12 tak                          
i CAS 25.  

Všem hasičům a pomocníkům při cvičení moc děkuji za účast a také za připravenost techniky, 
výstroje, výzbroje. Zúčastnili se všechny sbory Okrsku Věcov a všem moc děkuji. Techniku a hadice je třeba 
řádně usušit, ošetřit a uložit. 
 
Ve Věcově dne 20. 09. 2017 

Zdeněk Vraspír, starosta okrsku 
  Tomáš Bukáček, velitel okrsku 

 

  S B O R  D O B R O V O L N Ý C H  H A S I Č Ů  
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Seniorské – pečovatelské byty 
 

Obec Věcov zakoupila v roce 2016 objekt čp. 51 ve Věcově – Husákovo                     
se záměrem zde vybudovat byty pro seniory.  Na tento projekt je možno čerpat 
dotace (v případě úspěšné žádosti) do výše  až  600 000 Kč na 1 byt.  Maximální 
velikost bytu je do 50 m2 a musí být bezbariérový. V Radě obce byla vybrána firma 
na zhotovení podkladů pro žádost o dotaci včetně odborného managementu                   
a na vypracování projektové dokumentace (PD) ve všech stupních (PD pro úz. řízení, 
PD pro stavební povolení a prováděcí PD včetně položkového rozpočtu).  V současné 
době je před dokončením PD k územnímu řízení.  Je zde plánováno vybudovat celkem 6 bytových jednotek 
(od 36 m2 do 46 m2) + společenský prostor a sklepní kóje. Žádat o dotaci budeme na přelomu roku, a pokud 
se podaří dotaci získat, mohlo by proběhnout výběrové řízení na zhotovitele a ještě v roce 2018 zahájit 
výstavbu. 

 

V těchto bytech bude několik podmínek pro uzavření nájemních smluv. Nájemné bude regulované    
a to do částky 57,20 Kč/m2 podlahové plochy bytu. Co se týče cílových skupin: musí se jednat o osobu 65 
let a výše, nebo se jednat o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, průměrný měsíční příjem osoby 
v období 12 kal. měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy  
u 1 členné domácnosti  a nebo 1 násobek u 2 členné domácnosti. Nájemní smlouva se uzavírá na 2 roky,  
s prodloužením o další 2 roky a s možností doby neurčité.  Cílová osoba nesmí mít ve vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt. 
 

Sociální byty – vstupní byty    
 

Obec Věcov  vlastní v Jimramovských Pavlovicích objekt bývalého lihovaru, který se postupně 
opravuje a v podkroví se nachází nevyužité půdní prostory.  Tyto prostory jsou vhodné  k  vybudování bytů 
pro sociální cílovou skupinu – vstupní byty.  Na tento projekt je možno čerpat dotace (v případě úspěšné 
žádosti) do výše až 550 000 Kč na 1 byt.  Maximální velikost bytu je do 80 m2.  V Radě obce byla vybrána  
firma na zhotovení podkladů pro podání žádosti o dotaci včetně odborného managementu                                        
a na vypracování projektové dokumentace (PD) ve všech stupních (PD pro územní řízení, PD pro stavební 
povolení a prováděcí PD včetně položkového rozpočtu).  V současné době je před dokončením PD 
k územnímu řízení a sloučenému stavebnímu řízení.  Je zde plánováno vybudovat celkem 5 bytových 
jednotek (od 39 m2 do 58 m2) + sklepní kóje. Žádat o dotaci budeme na  začátku  roku 2018 a pokud                       
se podaří dotaci získat, mohlo by proběhnout výběrové řízení na zhotovitele a v roce 2019 zahájit výstavbu. 

 

V těchto bytech bude několik podmínek pro uzavření nájemních smluv. Nájemné bude regulované   
a to do částky 57,20 Kč/m2 podlahové plochy bytu. Co se týče cílových skupin: musí se jednat o osobu 
v nepříznivé sociální situaci (např. hmotná nouze, prům. čistý měs. příjem za posl. 12 kal. měsíců nepřesáhl 
0,6 násobek průměrné měsíční mzdy), osoba která kromě nízkých příjmů doloží, že její rodině hrozí 
odebrání dítěte z důvodu nevyhovujícího  bydlení nebo z důvodu ztráty bydlení nebo že žije v jiné tíživé 
sociální situaci.  Cílová osoba nesmí mít ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo 
byt. 
 
Některé podmínky a lhůty se ještě mohou 
měnit v závislosti na vyhlašování výzev.  

 
Zdeněk Vraspír, starosta obce 
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  
se konají  v pátek 20. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21. října od 08:00 do 14:00  hodin. 
 
V obci Věcov volby proběhnou volby v pěti volebních okrscích: 
Volební okrsek č. 1 – Jimramovské Pavlovice – budova lihovaru čp. 14 – klubovna, tel. 732 167 728 
Volební okrsek č. 2 – Míchov – obecní dům čp. 21 – přízemí – bývalá prodejna (Kovárna), tel. 731 021 403      
Volební okrsek č. 3. –Věcov – Základní škola ve Věcově čp. 66 – družina (přízemí), tel. 739 013 665                                     
Volební okrsek č. 4 – Odranec + Koníkov – kulturní dům Odranec čp. 6 – klubovna, tel. 739 041 315                                              
Volební okrsek č. 5 – Rož. Paseky – kulturní dům Roženecké  Paseky čp.1., sál KD, tel. 739 013 652 
 
Prokázání totožnosti a státního občanství – volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové 
volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.  Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné 
doklady. 
 
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Volič obdrží od okrskové 
volební komise prázdnou úřední obálku  a zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází 
volební okrsek, kam se volič dostavil. Ve středu 18. října 2017 končí lhůta pro osobní předání žádosti                    
o vydání voličského průkazu. 
 
Úprava hlasovacího lístku – po obdržení úřední obálky – volební lístek si vezměte s sebou, vstoupí volič               
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, 
nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední 
obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím 
volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič                       
na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 
Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou 
hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací 
lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho 
platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik 
hlasovacích lístků. 
 
Způsob hlasování – po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku  
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební komise a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, 
popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 
 
Hlasování do přenosné volební schránky – volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost               
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.                             
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. 
 

V O L B Y  D O  P O S L A N E C K É  S N Ě M O V N Y    
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 N A B Í D K A  Z A M Ě S T N Á N Í   

 
 
 

  

 

 

Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová 


