
OBEC MALÁ ŠTÁHLE  
 

INFORMACE K VOLBÁM 

 DO ZASTUPITELSTVA OBCE  
 

vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

 

 

1. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 10. a 11. října 2014. V první den voleb 

začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování 

v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.  

2. Obec Malá Štáhle tvoří jeden volební okrsek, volební místnost Obecní dům, knihovna - 

zasedací místnost obecního úřadu  

3. Právo volit do zastupitelstva obce  Malá Štáhle má každý občan s trvalým bydlištěm v obci 

Malá Štáhle ,  který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. 

4.  Překážkami výkonu volebního práva jsou  

a) zákonem  stanovené  omezení  osobní  svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, 

b)  zbavení způsobilosti k právním úkonům, 

c)  zákonem  stanovené  omezení  osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo 

d)  výkon  vojenské  základní  nebo  náhradní služby, vyžaduje-li to plnění  povinností  z  

této  služby vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí. 

5. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 7. července 2014 rozhodlo, že počet členů 

zastupitelstva obce pro příští volební období bude 7 (slovy „sedm“). 

6. Právo být volen - členem  zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého  není  

překážka  ve  výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. (2) – viz bod 4. Funkce člena 

zastupitelstva obce je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce za 

podmínky, že  zaměstnanec vykonává přímo státní správu. 

7. Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí 

volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími jeho kandidaturu. 

V obci Malá Štáhle je to 8 či 10 podpisů. 

8. Informace o základních zásadách hlasování budou přiloženy do obálky s volebními lístky, 

poskytne je také voličům na požádání obecní úřad.  

9. Volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky po příchodu do volební 

místnosti platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 

pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo 

že je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu, nebude mu hlasování 

umožněno.  

10. Způsob voleb: Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do 

prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích 

lístků vloží volič do úřední obálky upravený hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může 

přitom křížkem v rámečku označit kandidáta nebo stranu, pro které hlasuje. Bližší pokyny 

pro způsob volby obdrží voliči spolu s hlasovacími lístky. Jiné úpravy hlasovacího lístku než 

zákonem povolené znamenají, že hlas je neplatný. 

  

V Malé Štáhli dne 28. srpna 2014 

         Ing. Miroslav Pospíšil  

          starosta  


