ROTAVSKÝ
ZPRAVODAJ

VOLBY
2018

VYDÁVÁ
MĚSTO
ROTAVA

Speciální
volební vydání

vol e b n í p r o gr a m
kom un á l n í volby rotava

2018

bezpečnost

bezpečnostní situace v rotavě je z pohledU pirátů dlouhodobě zanedbaná a představiteli
města podceňovaná!

proto
navýšíme početní stav městské policie. docílíme nepřetržitou službu.
změníme systém řízení městské policie.
zrevidujeme stávající stav kamerového systému v našem městě. Provedeme potřebné změny.
nabízíme vám možnost spolupodílet se na řešení bezpečnosti a ochrany majetku nás všech.
zajištění bezpečnosti a ochrany majetku není špiclování!

rotava sociální

rotava není sociálně vyloučená lokalita! nebudeme hasit, ale dělat prevenci!

proto
budeme provádět terénní práci, která bude založena na místní znalosti lidí a lokalit.
v rámci terénní práce budeme pracovat se všemi závislostmi a také s rodinami nacházejícími se ve špatné
sociálně ekonomické situaci.
založíme dluhovou poradnu, která bude řešit dluhovou situaci bez nároku na provizi zA vyřízení případné
insolvence.
budeme podporovat vznik sociálního podniku v našem městě v rámci politiky zaměstnanosti.
podporujeme vznik sdružení, která se budou věnovat všem věkovým skupinám a budou podporovat
volnočasové aktivity.

volte piráty! volte

č.1

transparentnost

základním stavebním kamenem pirátského programu
je průhlednost - transparentnost!

proto

veřejná výběrová řízení skutečně veřejná.
Zapojíme vás do rozhodování o investicích města.
Zřídíme veřejné kalendáře úředníků radnice na stránkách města.
zajistíme on-line objednávky k jednání na radnici.
vytvoříme on-line formuláře pro komunikaci s radnicí.
časově garantovaná odpověď z radnice na dotazy občanů.
prosadíme na úrovni zastupitelstva města vytvoření osadního výboru pro okrajové lokality,
rotava není pouze sídliště.
rozpočet města a finanční toky skutečně pod kontrolou veřejnosti.
zlepšíme dopravní obslužnost.
zřídíme pozici dotačního úředníka, v jehož kompetenci bude vyhledávání vhodných dotačních titulů
a řízení procesů napříč radnicí.
prosadíme založení městské společnosti rotava - obchodní společnost řízená a vlastněná městem.
pracovníci úřadu nebudou podléhat politickým vlivům.

VOLBA JE VAŠE

PŘEDSTUPUJEME PŘED VÁS S PROGRAMEM ZALOŽENÝM NA REÁLNÝCH POTŘEBÁCH A MOŽNOSTECH NAŠEHO MĚSTA,
S POKOROU A ODHODLÁNÍM PRACOVAT VE VÁŠ PROSPĚCH. NESLIBUJEME NESPLNITELNÉ, NESTAVÍME VZDUŠNÉ ZÁMKY!
PRŮHLEDNOSTÍ, OTEVŘENOSTÍ A VNÍMAVOSTÍ JSOU NABITY KANÓNY NAŠEHO ŠKUNERU.
DÁME MĚSTU SMYSL!
CHCETE ZMĚNU? MY TAKÉ, ALE BEZ VÁS TO NEDÁME!

JSME PIRÁTI ROTAVA A NYNÍ JE TO NA VÁS!
PŘIJĎTE K VOLBÁM!
VOLTE!

NAŠE POSÁDKA
1. Radek NáměsteK
2. Petr Mazur
3. Jiří Prýmek
4. Pavel Tuček
5. Jaromíra Fajtová, DiS
6. Radek Pokorný

7. Josef Srp
8. Roman Růžička
9. Miloslav Kuklínek
10. Jan Přerovský
11. Tomáš Peška
12. Karel Štourač ml.

volte piráty! volte

13. Jan Mžika
14. Vítězslav Hocek st.
15. Miroslav Homolka
16. Jitka Přerovská
17. Jan Giuliano

č.1

Volební
kandidátka
Mnozí z Vás za námi chodí a ptají se na mnoho otázek, které se týkají chodu města a jeho dalšího rozvoje. Jedni chválí, jiní
přijdou s podněty ke zlepšování a samozřejmě také se najdou lidé, kteří nejsou spokojeni. Nejvíce se v současné době ptáte,
zda kandidujeme a co vlastně chceme po volbách prosadit. Většina z Vás se zajímá o dění ve městě, a tak se ptá, co chceme
změnit a prosadit. Je toho opravdu potřeba hodně. Vybereme to, co je pro nás všechny nejdůležitější.
Nejvíce diskutovaná je bezpečnost ve městě. Povedlo se již navázat vynikající spolupráci městské policie s policií ČR. A je to
poznat už i v ulicích města. V tomto směru chceme pokračovat a posílit počet strážníků městské policie. K dispozici máme i
asistenty prevence kriminality. Ale ne všichni jsme s jejich prací spokojeni. Pro zlepšení jejich práce se připravila ve spolupráci
s Karlovarským krajem akce na výměnu zkušeností z práce asistentů. První část našich APK se už v Sokolově seznámila se
zkušenostmi sokolovských kolegů při práci v sociálně vyloučených lokalitách města Sokolova. Akce byla velice úspěšná. O
průběhu a výsledku akce informovalo i ministerstvo vnitra na svých webových stránkách. Akce byla vyhodnocena jako velice
prospěšná a rozhodlo se o jejím pokračování a rozšíření i do dalších měst Karlovarského a Ústeckého kraje. Myslíme si, že je to
dobrý začátek změny ve fungování APK a MP pro posílení bezpečnosti ve městě. Jak vy vnímáte tuto problematiku?
Samostatnou oblastí je kamerový systém. Ne vše bylo v této oblasti podle našich představ, a hlavně potřeb k zajištění větší
bezpečnosti ve městě. V současné době pracujeme na jeho opravě a rozšíření, aby více pomohl k posílení bezpečnosti občanů.
Máme velkou příležitost si upravit kamerový systém tak, aby více vyhovoval potřebám města. Domluvena je i spolupráce
s policií ČR na připojení místního oddělení na kamerový systém. Takto se urychlí reakce policie na porušování pořádku ve městě
a mohlo by to vést k rychlejšímu objasnění spáchaných přestupků a trestných činů. Také to vidíte jako dobré posílení možností
prosazování pořádku ve městě?
Měli bychom se zmínit i o oblasti zdravotnictví. Lidé ve městě potřebují své praktické lékaře, zubního lékaře i lékárnu. Připravili
jsme odkoupení zdravotního střediska a jeho rekonstrukci, abychom mohli poskytnout prostory pro ordinace praktických lékařů
i zubního lékaře. Samozřejmě nezapomínáme ani na lékárnu. I ta bude součástí objektu zdravotního střediska. O provozování
lékárny v našem městě zatím projevují zájem dvě firmy provozující tyto služby. Souhlasíte stím, že je třeba se na tuto oblast
prioritně zaměřit?
Nedílnou součástí fungování města je spolupráce občanů se zastupitelstvem města. Navrhujeme, aby se občané podíleli na
chodu města nejenom tím, že si zvolí své zastupitele, ale také tím, že budou mít možnost ƌŽǌŚŽĚŽǀĂƚ Ž použití finančních
prostředků. Navrhujeme, aby tato částka bylaaž do výše 2 miliónůŬŽƌƵŶ. Občané si budou moci sami navrhnout na jakou akci
mají takto vyčleněné prostředky přijít a hlavně rozhodnout, ŬƚĞƌénavrženéakce ve městě ƐĞǌtěchtouvolněnýchprostředků
ďƵĚŽƵƌĞĂůŝǌŽǀĂƚ. Sami budou moci rozhodovat o tom, co se ve městě udělá, a hlavně, kde se to bude realizovat. Také to vidíte
jako výbornou možnost, jak můžeme ovlivňovat život vRotavě?
Samostatnou oblastí je fungování městského úřadu. Tady bychom chtěli vrátit fungování úřadu tak, abychom podpořili
„profesionalitu úředníků“ bez ohledu na politické zastoupení. I když existuje zákon o úřednících, ne vždy byla ochota přijmout
lidi, kteří by přijali za své profesionální vystupování, respektovali povinnosti úředníků a přijali za své i etický kodex úředníka a
nebyli napojeni na politické vedení města. Mnozí z Vás mají svou zkušenost s úředníky, kteří při jednání vystupovali arogantně
a chovali se nadřazeně. Nechceme podporovat takovéto jednání úředníků. Naopak, chceme úředníky, kteří jsou profesionální,
znají svou oblast, umějí jednat s lidmi a pomáhají jim v řešení jejich situací. K tomu je potřeba poskytnout potřebné zázemí a
možnost profesního růstu. Můžeme vše nastavit tak, aby byl úřad partnerem občanů. Jeden bez druhého nemůže fungovat.
K tomu je nutné zlepšit komunikaci s občany například vytvořením přehledných webových stránek, větším využitím sociálních
sítí, podpořením elektronické komunikace občanů s úřadem, připojením úřadu na programy e-občan a e-government.
Navrhujeme podporovat a realizovat projekty z oblasti „chytrých měst“ (tzv. Smartcity). Myslíme si, že zlepšení komunikace
mezi úřadem a občany pomůže v řešení nejednoho konfliktu. Vnímáte to snámi také tak?
V současné době jsou pod úřadem přidruženy i služby pro občany, údržba města a městského majetku. Jedná se také o vodní
a tepelné hospodářství, správu a údržbu bytových a nebytových prostor, údržbu majetku města včetně udržování zeleně a

čistoty ve městě. Všechny tyto služby, pokud jsou provozovány úřadem, by neměly přinášet zisk. Proto navrhujeme vytvoření
samostatné městské organizace technických služeb (společnost s ručením omezeným), do které by byly tyto služby převedeny
a následně rozšířeny. Středisko technických služeb by provádělo údržbu městských komunikací, úklid, údržbu zeleně, vodní a
tepelné hospodářství, údržbu veřejného osvětlení, odpadové hospodářství, autodopravu a prodej základních druhů stavebnin
jako je štěrk, písek, cement, vápno, stavební materiál apod. Takto vytvořená organizace může vytvářet zisk a tento pak vracet
zpět do rozpočtu města. To však pouze za předpokladu, že bude stoprocentně ve vlastnictví města. Vidíme v tom dobrý počin
pro zlepšení poskytování služeb a možnost vytváření dalšího příjmu do rozpočtu města. Podpořili byste vytvoření takovéto
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ͍
Všichni známe situaci ve školství a v práci s mládeží. Většina z nás již slyšela o vynikajícím vybavení mateřské a základní školy.
Bohužel tento stav není zásluhou města jako zřizovatele. Podpora minulého vedení města byla minimální a snaha byla spíše o
co největší snížení nákladů na školství. Snížení mělo proběhnout sloučením mateřské a základní školy do jednoho areálu.
Uvolněný objekt mateřské školy pak měl být využit na jinou činnost, například jako penzion pro ubytování. Takovéto řešení je
pro naše město a rozvoj školství nepřijatelné. Budeme podporovat rozvoj škol, aby došlo ke snížení dojíždění žáků do škol
v jiných městech. Současně bychom chtěli připravit pro děti další možnosti na mimoškolní činnost. K tomu potřebujeme i Vaši
podporu. Myslíte, že společně můžeme se školstvím něco udělat?
S tím jsou spojené i aktivity na podporu možností trávení volného času. Všichni víme, jaký máme stav našich hřišť pro děti a
jaké jsou podmínky na trávení volného času pro dospělé. Podpora od města byla v této oblasti také velmi malá a aktivita skoro
žádná. To jsou oblasti, kde máme co zlepšovat například vybudováním menších dětských hřišť, workoutových center
rozmístěných na více místech po městě. Tak budou dosažitelnější a přístupnější pro většinu dětí. Podobné je to v oblasti trávení
volného času pro dospělé. Nejvíce je to vidět na pořádání kulturních akcí ve městě. Sami víte, že se koná pouze jediný ples.
Postrádáme více koncertů, vystoupení umělců nebo divadelních představení. A tady vidíme velké možnosti, jak při pořádání
kulturních akcí spolupracovat s dobrovolnými spolky. Můžeme zvýšit propagaci tradičních rotavských akcí jakou jsou turistické
pochody nejenom pro dospělé, ale i „Výlet do pohádky“ pro děti. Aby to mohlo lépe fungovat, je zapotřebí provést rekonstrukci
zázemí kulturního domu, obnovit osvětlení a ozvučení sálu. Tato rekonstrukce se dlouhodobě oddaluje. Nechceme zapomínat
ani na tradiční rotavské spolky. Rádi bychom s nimi navázali ještě bližší spolupráci a pomohli v rozšiřování jejich činnosti. Sami
vnímáme, že v této oblasti je co vylepšovat. Podpoříte nás vtomto úsilí?
Nedostatky vidíme i v oblasti „obchodu a služeb“. Všichni vnímáme, že je potřeba v této oblasti hodně zlepšovat. Ve městě
máme velké podniky, se kterými bychom měli navázanou spolupráci ještě více rozvinout a posílit. Takováto spolupráce prospěje
oběma stranám. Ale často se stává, že potřebujeme nějakou drobnější službu či řemeslníka. Kde je však sehnat? Na internetu
dohledáme většinou řemeslníky a živnostníky ze vzdálenějších míst. Přitom řada šikovných lidí žije v našem městě a my o nich
jen nevíme. Chápeme tuto situaci, a proto se zaměříme na podporu drobného podnikání͘ Dnes sami ani nevíme, kdo všechno
a jaké služby v našem městě poskytuje a na koho se obrátit. Začneme tím, že oslovíme všechny živnostníky a podnikatele ve
městě, zda se nechtějí zviditelnit na webových stránkách města a vytvořit tak adresář podnikatelů a živnostníků a seznam jejich
poskytovaných služeb. Následně takto získané informace zveřejnit na webových stránkách a v „Rotavském zpravodaji“. Zatím
jako začátek jednoduché podpory pro zviditelnění podnikatelů a živnostníků. Uvítali byste informace o možnosti využití služeb
řemeslníků a živnostníků, kteří žijí vnašem městě?
Pokud se projdeme po městě, zjistíme, že nás trápí i to, kde a jak nakupovat. Proto bychom se chtěli zaměřit na vytvoření
podmínek pro výstavbu supermarketu některého obchodního řetězce. To by mohl být dobrý start, co myslíte?
Mnoho z nás zapomíná, v jak nádherném prostředí se naše město nachází. Vidíme jenom problémy okolo nás a kvůli nim
nevnímáme krásnou přírodu, která nás obklopuje. Budeme podporovat pokračování obnovy zeleně ve městě a chtěli bychom
zvýšit počet kontejnerů na tříděný odpad. Na to navazuje i zviditelnění města a posílení cestovního ruchu. V současné době je
ve městě velký nedostatek ubytování i možností stravování, a tak momentálně nemáme turistům co nabídnout. Rádi bychom
připravili projekt na vybudování ubytování pro turisty, tím bychom podpořili, aby přijelo více návštěvníků, třeba i na více dnů.
Tím bychom mohli pomoci rozvinout podnikání v cestovním ruchu a stravovacích službách.
Všichni kandidáti SNK Rotava 2018 chtějí společně prosadit co nejvíce z těchto bodů. Víme, že potřebujeme Vaši podporu tím,
že dáte celé naší kandidátce co nejvíce hlasů. Protože tak budeme mít co největší zastoupení v novém zastupitelstvu, a i větší
možnost prosadit co nejvíce se své vize „Rozvoj Rotavy“.

Za SNK Rotava 2018

Miroslav Šůs, starosta města

Podpoříte naše úsilí tím, že celé naší kandidátce č.

2

„Sdružení nezávislých kandidátů Rotava 2018“ 
dáte svůj hlas

VOLTE č.

3

„ANO morálce, respektování a úctě

NE

k občanům.
zneužívání moci, prospěchářům a
lhářům.“

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit touto cestou jako lidé žijící v našem městě spolu s Vámi. Díky
působení některých z nás v zastupitelstvu, výborech a komisích města v uplynulém období jsme získali nejen
spoustu zkušeností, ale především jsme měli možnost vidět situaci i z druhé strany.
Stav města a spokojenost jeho občanů je vždy odrazem společné vůle občanů a pracovitosti jejich zastupitelů.
Proto je naše politika pro další období založena na spolupráci všech, kteří nechtějí peníze pro sebe, ale žijí
městem. Naše město je hezké a příjemné.
Vy budete o jeho budoucnosti v nadcházejících volbách rozhodovat. Ano, máme – ostatně jako každý – nějakou
chybu, ale nebojíme se zodpovědnosti. Naším cílem je lepší Rotava pro všechny.
Dovolte nám, vážení spoluobčané, abychom Vás nejen pozvali k volbám, ale zároveň Vám poděkovali za
podporu a spolupráci.
S úctou vaši kandidáti

Bc. Iva KALÁTOVÁ, 55 let,

starostka města (2011-2018), zastupitel Karlovarského kraje
„Stále věřím ve slušnost většiny občanů v Rotavě. Proto bych
chtěla pokračovat v započatém způsobu vedení města, které je
v zájmu všech, nediskriminační a bez protěžování určitých
skupin občanů.“

Jiří VONDRA, 59 let,

revírník, dlouholetý zastupitel, místostarosta, člen rady
„Není mi lhostejné, kdo a jak vede naše město. Rotava není jen
sídliště."

Mgr. Martina BEČKOVÁ, 46 let,

Pavel BŘICHÁČEK, 56 let, dlouholetý zastupitel, podnikatel
„Za svou osobní prioritu považuji podporu malých podnikatelů
a soukromníků.“

Miroslav KALOUDA, 62 let, podnikatel, předseda SVJ
„Bez kvalitní správy a údržby bytového fondu si fungující město
a spokojené občany neumím představit.“

Jaroslava VOLFOVÁ, 69 let, člen FV ZM, důchodkyně
„Ve svém profesním životě jsem mnoho let pracovala ve státní
správě, a proto mi není lhostejný vývoj situace a záměry města
Rotava, které mají zásadní vliv na naše životy.“

pedagog, kronikářka města
„Věřím ve zdravý rozum a v lidi v Rotavě, kteří nepotřebují
neustálé hlasité vytrubování polopravd a nesmyslů a umí si sami
udělat názor na věc. Střízlivě, pravdivě, a ne bezpáteřně.“

Petr HAVALA, Dis., 37 let, referent MěÚ

Martin ELÍZ, 43 let,

Dagmar DANKOVÁ, 61 let, úřednice

velitel JSDH, dlouholetý zastupitel, místostarosta, člen rady
„Nabízím spolupráci na rozvoji kulturního života a rozvoji
turistiky. Chtěl bych aktivně vyhledávat dotační možnosti
k rozvoji místní jednotky SDH a hasičské zbrojnice.“

Petr ROHAN, 53 let,

podnikatel, dlouholetý zastupitel
„Chtěl bych se podílet na rozvoji města, nepolitikařit, uklidnit
politickou situaci ve městě.“

Mgr. Ivana VONDROVÁ, 62 let,

pedagog, předsedkyně KV ZM
„Nechci, aby politika v Rotavě byla výsadou lidí, kteří myslí pouze
na svůj prospěch a tomu obětují vše včetně morálky."

Ing. Adriana HAVALOVÁ, 37 let, vedoucí OEM MěÚ
„Rozhodla jsem se kandidovat, protože nejsem spokojená se
současnou politickou situací ve městě a na městském úřadě. Je
to také příležitost podílet se na fungování města jinak než jako
úředník, protože jsem momentálně na rodičovské dovolené. Dále
mi vadí neúplné či lživé informace o stavu města a
úřadu podávané občanům současným vedením a úniky citlivých
osobních údajů zaměstnanců města.“

„Záleží mi na budoucnosti města, ve kterém jsem se rozhodl žít
se svou rodinou. Proto chci pomoci, aby Rotava byla lepším
místem k životu.“
„Pečujme o to, na čem nám záleží: rodina, domov, zdraví,
vzdělání, životní prostředí, bezpečí, zkrátka hodnoty, které jsou pro
nás nejdůležitější."

Jana ORAČKOVÁ, 43 let, domovník – preventista
„Přeji si, aby Rotava byla místem pro všechny slušné lidi bez
diskriminace.“

Ludmila GEISSLEROVÁ, 57 let, podnikatel

„Chci pracovat na lepší komunikaci se slušnými a čestnými občany,
kteří nejsou lhostejní. Nechci ve vedení města prospěcháře
a intrikáře.“

Roman WEINGARTL, 51 let, technik
„Když kritika – tak konstruktivní, když spolupráce – tak aktivní.“

Alice LUKÁČOVÁ, 69 let, důchodkyně
„Víra není překážkou pro spolupráci všech.“

Jaroslav NEVRLÝ, 60 let, dělník

„Přeji si, aby se v Rotavě dobře žilo ve všech částech města, i na
Sklenském vrchu.“

„Chceme, aby Rotava byla dobrým místem pro život,
příjemným a bezpečným domovem pro všechny.“







Zvládl jsem Kotel

5 000 lidí .....

Volte č. 7

Spojení demokraté –
Sdružení nezávislých
Vážení občané,

dovolujeme si Vás oslovit jako kandidáti politické strany Spojení demokraté Sdružení nezávislých (SD-SN) na členy Zastupitelstva města Rotava.
Naším hlavním krédem je slušnou a poctivou formou pracovat pro město a to
tak, abychom se každému z Vás mohli podívat do očí. Je pro nás nepřijatelné
upřednostňování osobních zájmů před zájmy města a jeho občanů.
Osud města Rotava a jeho okrajových částí nám není lhostejný. Rádi bychom hájili
zájmy nás všech. Pokud nám k tomu dáte důvěru, budeme se snažit, abychom Vás
nezklamali. Jde nám o zájmy občanů, šťastný život dětí a společné prožívání radostí
a starostí v každodenním životě v našem městě. Tento dobrý vztah k městu ale
nemůže být jen nějakým pocitem. Je-li opravdový, musí se projevit prací. Každá dobrá
věc může vzniknout jen z ochoty udělat něco pro ostatní, a ne pouze pro sebe,
obětovat své úsilí, svůj cenný čas, své schopnosti společnému cíli.
Uvědomujeme si důležitost vzájemné spolupráce zastupitelů s úředníky městského
úřadu a poradními orgány města, tj. výbory a komisemi. Jsme přesvědčeni, že
spolupráce je jedinou cestou ke kvalitě výsledného rozhodnutí samosprávy.
V komunální politice se ani tak nekouká napravo či nalevo. Zde je to spíš
o osobnostech, kteří s lidmi přichází neustále do styku. V komunální politice je
potřeba k řešení problémů věcný a technický přístup.
Trnem v oku je nám to, že město bohužel dneska občany dělí na přizpůsobivé a
nepřizpůsobivé, okrajové části města přehlíží a bere je jenom jako čísla. Začneme
oživením zanedbaných míst. Soustředíme se na zlepšení i drobných maličkostí, jež
občanům komplikují život a pohodlí. Budou to často jednoduché a levné projekty, ve
kterých budeme postupovat koncepčně a vytrvale.
Kandidátní listina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karel Böhm
František Plánka
Jitka Livorová
Lubomír Olbrich
Lukáš Slepčík
Iveta Bažová
Petra Havlová
Jiřina Vejmelková
Karel Böhm

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Marcel Plánka
Emilie Velíčková
Ingrid Böhmová
Irena Olbrichová
Marie Klinerová
Jiří Vejmelka
Božena Mertlová
Pavlína Valdmanová

Proto Vás prosíme, přijďte k volbách a podpořte kandidáty z řad občanů a dejte jim
příležitost se ukázat. Děkujeme Vám!
„Chceme stabilní vedení města, zapojení občanů do chodu města, kvalitní
školství je naše priorita. Nebojíme se dávat děti do rotavské školy.“

SEZNAM
KANDIDUJÍCÍCH SUBJEKTŮ
pro volby 2018 do zastupitelstva města

1 Česká pirátská strana – politická strana
2 Sdružení nezávislých kandidátů Rotava 2018 – sdružení nezávislých kandidátů
3 ANO 2011 – politické hnutí
4 ALTERNATIVA pro ROTAVU 2018 – nezávislí kandidáti – sdružení nezávislých kandidátů
5 Komunistická strana Čech a Moravy – politická strana
6 Česká strana sociálně demokratická – politická strana
7 Spojení demokraté – Sdružení nezávislých – politická strana
8 ROTAVÁCI 2018 – sdružení polit. hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů
9 Občanská demokratická strana – politická strana

***
Chybějící subjekty nevyužily nabídky ke zveřejnění
v tomto volebním speciálu.

VOLBY 2018
do zastupitelstva města

se konají
v pátek 5. října 2018 od 14 do 22 hodin
a v sobotu 6. října 2018 od 8 do 14 hodin
v sále Slovanského domu (okrsek 1 a 2) a
v zasedací místnosti společnosti Rotas (okrsek 3)
Právo volit má občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a je státním občanem České republiky
nebo jde o státního občana členského státu Evropské unie, který splňuje podmínky pro přiznání
volebního práva, má právo volit, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky. Jde-li o cizince, prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem o povolení
k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat
na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

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, avšak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Voličský průkaz
se pro komunální volby 2018 nevydává. Pro komunální volby 2018 platí, že nelze volit mimo svůj
volební okrsek.

