Informace k předčasným volbám do Poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly vyhlášeny
prezidentem České
republiky rozhodnutím č. 266/2013 publikovaným ve Sbírce zákonů, která byla
rozeslána dne 28. srpna 2013. Termín voleb byl stanoven na 25. a 26. října 2013.
V první den voleb – pátek, začíná
hlasování ve 14.00 hodin a končí ve
22.00 hodin. V sobotu pak můžete
vejít do volebních místností nejdříve
v 8.00 hodin, k jejich uzavření dojde
ve 14.00 hodin. Hlasování probíhá ve
volebních místnostech na území České republiky a těch, které jsou zřízeny
při zastupitelských a konzulárních
úřadech České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů
vedených honorárními konzulárními
úředníky.
V kontextu § 55 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, dochází ke zkrácení některých lhůt, které za normální situace
stanoví zákon odlišně.
Jde o lhůty, které občan nepocítí
a jsou určeny zejména státnímu aparátu
podílejícímu se na organizaci voleb, ale
jsou zkráceny i některé lhůty pro občana. Týkají se jednak vydávání voličských průkazů či distribuce hlasovacích
lístků, k níž může dojít teprve až těsně
den před konáním voleb, tj. 24. října
2013. Pro občana, který si nepřinese
vlastní hlasovací lístky doručené mu do
schránky, budou k dispozici hlasovací
lístky v příslušné volební místnosti každého volebního okrsku příslušejícímu
danému občanovi. Přesto žádáme občany, aby si své hlasovací lístky pokud
možno vzali s sebou.

Volič
Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den
voleb, tj. 26. října 2013, dosáhl věku
nejméně 18 let. Voliči jsou zapsáni ve
stálých seznamech voličů, popřípadě
ve zvláštních seznamech. Každý volič
může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.
Voličské průkazy
Volič, který se nebude zdržovat
v době voleb do Poslanecké sněmovny
konaných ve dnech 25. a 26. října 2013
ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat na
voličský průkaz v jakémkoliv stálém
volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním
okrsku v zahraničí.
Termín pro podání žádosti o vydání
voličského průkazu počíná dnem vyhlášení voleb prezidentem republiky
(tj. 28. srpna 2013), a to buď písemným podáním opatřeným ověřeným
podpisem voliče, nebo elektronickým
podáním opatřeným uznávaným
elektronickým podpisem, anebo prostřednictvím datové schránky. Žádost
musí být podána nejpozději do 18. října 2013 tomu, kdo vede stálý seznam,
nebo osobně až do okamžiku uzavření
stálého seznamu voličů, tj. do 23. října
2013 do 16.00 hodin.
Upozornění
Voličský průkaz si volič může
vyzvednout nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb. Příslušný úřad městské
části předá voličský průkaz nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října
2013 osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle na jím uvedenou adresu, a to i do

zahraničí; voličský průkaz lze zaslat
i na adresu zastupitelského úřadu, kde
se volič rozhodl hlasovat.
Na základě ustanovení § 6a odst. 3
zákona o volbách do Parlamentu opravňuje voličský průkaz voliče k hlasování
ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté,
co jej okrsková volební komise zapíše
do výpisu ze zvláštního seznamu
voličů.
Podle ustanovení § 19 odst.3 a 4
zákona o volbách do Parlamentu, při
samotném aktu hlasování, volič, který
hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem
nebo platným občanským průkazem;
zároveň odevzdá okrskové volební
komisi voličský průkaz; ta jej přiloží
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů (§ 19 odst. 5 zákona o volbách do
Parlamentu). Po záznamu ve výpisu
ze zvláštního seznamu voličů obdrží
od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič hlasuje
v jiném volebním okrsku nebo nemá
hlasovací lístky v rámci „svého“ volebního okrsku k dispozici) a prázdnou
úřední obálku. Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství
České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny samostatně pro každou politickou stranu,
politické hnutí a koalici. Na každém
hlasovacím lístku je uvedeno číslo
určené losem. Dodané hlasovací lístky
nemusí tvořit úplnou číselnou řadu,

Seznam volebních okrsků a volebních místnosti pro celý správní obvod Prahy 16
Městská část

Číslo okrsku

Místo

Adresa

Telefon do volební
místnosti

Praha - Lipence

330

Základní škola

Černošická 168

Praha - Lochkov

331

Zasedací místnost ÚMČ Praha - Lochkov

Za Ovčínem 1

Praha 16 - Radotín
Praha 16 - Radotín
Praha 16 - Radotín

332
333
334

K Cementárně 1522/1c
náměstí Osvoboditelů 44/15
U Starého stadionu 1585/9

Praha 16 - Radotín

335

Loučanská 1112/3

viz Praha16.eu

Praha 16 - Radotín
Praha 16 - Radotín
Praha 16 - Radotín
Praha 16 - Radotín

336
337
338
339

Vrážská 238/8
Štěrková 549/15
Vykoukových 622/2
nám. Osvoboditelů 44/15

viz Praha16.eu
viz Praha16.eu
viz Praha16.eu
viz Praha16.eu

Praha - Velká Chuchle

345

Dům pečovatelské služby
Kulturní středisko Radotín
Sportovní hala
Základní škola Radotín,
přístavba u budovy jídelny
Channel Crossings
Restaurace Pivní sanatorium
Sokolovna TJ Sokol Radotín
Kulturní středisko Radotín
Základní škola Charlotty Masarykové – učebna 2. A
(přízemí nové přístavby)

724 189 008
257 811 836
724 030 551
viz Praha16.eu
viz Praha16.eu
viz Praha16.eu

Praha - Velká Chuchle

346

Praha - Velká Chuchle
Praha - Zbraslav
Praha - Zbraslav
Praha - Zbraslav
Praha - Zbraslav
Praha - Zbraslav
Praha - Zbraslav
Praha - Zbraslav
Praha - Zbraslav
Praha - Zbraslav
Praha - Zbraslav

347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

Starochuchelská 240

774 648 352

Základní škola Charlotty Masarykové – učebna 2. B
(přízemí nové přístavby)

Starochuchelská 240

602 200 832

Učebna v 1. patře SAFINY
Základní škola
Hasičská zbrojnice
Základní škola
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Objekt čp. 125

V Lázních 1
Hauptova 591
Žitavského 571
Nad Parkem 1180
Žabovřeská 250
Žabovřeská 250
Nad Parkem 1180
Nad Parkem 1180
Nad Parkem 1180
Nad Parkem 1180
Lahovičky, Strakonická ulice

774 648 853
734 159 649
734 159 650
734 159 651
734 159 652
734 159 653
734 159 654
734 159 655
734 159 656
734 159 657
734 159 658

a to v případech, kdy kandidátní listina politické strany, politického hnutí
nebo koalice nebyla zaregistrována
ani na základě přezkoumání soudem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem
razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou
městské části distribuovány voličům
nejpozději 1 den přede dnem voleb, tj.
24. října 2013. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič
zjistí, že nemá k dispozici všechny
hlasovací lístky, je možné požádat ve
volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků.
Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky
označené nápisem „vzor“, prohlášení
kandidáta o vzdání se kandidatury
nebo prohlášení zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena
do 48 hodin před zahájením voleb; při
zjišťování výsledků voleb se k hlasům
odevzdaným pro takového kandidáta
nepřihlíží; dále případná informace
o tiskových chybách na hlasovacích
lístcích s uvedením správného údaje.
Volební místnost musí být pro každý
volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich
žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Zásady hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po záznamu
ve výpisu ze stálého seznamu voličů
nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou
úředním razítkem, případně novou
sadu hlasovacích lístků. Poté vstoupí
do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků. Pokud se volič
neodebere do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, nebude mu
hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen
okrskové volební komise. Volič vloží
do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Spolu s hlasovacími lístky obdrží
volič informace o způsobu hlasování,
respektive možnosti dát konkrétním
kandidátům přednostní hlas.
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
a vložit do úřední obálky. Po opuštění
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.

Jak se chovat při mimořádných situacích IV
Požár
Kradené auto pod Radotínským mostem

Autohlídka Městské policie při běžné hlídkové činnosti nalezla 8. srpna po osmé hodině
večer v lese pod chatovou osadou „Třešňovka“ odstavený automobil. Šlo o dodávku bílé
barvy značky Renault s vytrhanými dráty pod palubní deskou. Strážníci na místě provedli
lustraci nalezeného vozidla v databázi odcizených vozidel s pozitivním výsledkem. Následně
byla na místo přivolána Policie ČR (MO Radotín), která si celou záležitost na místě převzala
k dořešení.

Natočili na kameru, jak odhazuje odpadky

V sobotu 24. srpna v 18.10 hod. prověřovali policisté oznámení kvůli znečišťování veřejného
prostranství v parku před hotelovým domem v Radotíně. Na místě byl muž posilněný alkoholem, který za lavičku, na níž seděl, odhazoval obaly od potravin a nedopalky od cigaret. Na výzvu
hlídky odmítal odpadky uklidit a při samotném projednávání přestupku neustále odhazoval
cigaretové špačky na zem. Muž s projednáním přestupku v blokovém řízení nesouhlasil. Na
základě výše uvedených skutečností byla celá záležitost předána příslušnému správnímu orgánu
k dalšímu projednání včetně pořízeného videozáznamu jako důkazního materiálu.

Srazil ho vlak

Městští policisté poskytli 4. září před desátou hodinou dopolední součinnost Policii ČR při
události, která se stala v kolejišti ČD u křižovatky ulic Ke Zděři a K Berounce v Radotíně. Při
přecházení kolejí byl přijíždějícím vlakem sražen starší muž se psem, který si tudy zkracoval
cestu domů. Rychlou záchrannou službou byl ihned převezen do FN Motol na oddělení traumatologie. Hlídka MP na místě převzala psa menšího vzrůstu bez zranění, kterého předali
manželce sraženého muže. U řidiče vlaku hlídka MP provedla orientační dechovou zkoušku
s negativním výsledkem. Celou záležitost si na místě dořešila Policie ČR.

S končícím létem
a nastupujícím podzimem se zvyšuje nebezpečí vzniku požárů související jednak s nástupem topné
sezóny, ale i v souvislosti s rozděláváním
ohňů a pálením spadaného listí.

Nastane-li taková situace, je třeba ji
neprodleně oznámit na linku 150 či 112.
Hasiče je nutné volat například při požáru,
výbuchu, při živelné pohromě, úniku nebezpečné látky, při technické havárii a při
vyprošťování osob. Při volání na tísňovou
linku, a to nejen při požáru, je nutné sdělit
operátorovi, co přesně se stalo a v jakém
rozsahu, co je ohroženo nebo zasaženo a popřípadě jaký je počet ohrožených osob. Dále
kde přesně se událost stala, sdělit přesnou
adresu (číslo popisné a orientační, ulici)
a podat co nejpřesnější popis pro určení
správné lokality ve volném terénu. Zde pomůže například číslo silnice, kilometr, směr
jízdy. V Praze je možné dohledat místo dle
čísla lampy veřejného osvětlení, které je
umístěno na kovovém štítku. Operátorovi
je nutné sdělit své jméno a číslo telefonu
a místo odkud se volá. Operátor poradí, jak

se přesně a správně zachovat a dále může
mít upřesňující dotazy. Po ukončení hovoru
může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření nahlášené události.
Při vzniku požáru v domě či v bytě je nutné zachovat klid a nepodléhat panice. Důležité je snažit se odhadnout správně situaci
a vlastní síly. Především je potřeba chránit
si dýchací cesty navlhčeným kusem látky,
čímž zabráníte vdechování horkého dusivého kouře, který obsahuje škodlivé zplodiny
vznikající hořením. Kouř stoupá směrem
vzhůru ke stropu místnosti, a proto se pohybujte při zemi. Varujte a vyveďte ohrožené osoby. Zastavte přívod plynu a elektrické
energie, vezměte si nejnutnější věci jako
doklady, peníze a užívané léky. Neotevírejte
dveře, nejprve je potřeba vyzkoušet hřbetem
ruky, zda nejsou dveře horké. Pokud ano, je
možné, že ve druhé místnosti může hořet,
ucpěte průduchy pod dveřmi kusem v ideálním případě vlhké látky a vyčkejte příjezdu záchranářů. Znemožní-li vám takto oheň
cestu ven, zůstaňte v bezpečné místnosti,
opět ucpěte průduchy látkou, pootevřete
okno, a dejte záchranářům najevo, kde přesně se nacházíte. Například tím, že vyvěsíte
z okna kus látky, aby záchranáři věděli, kde
mají hledat. Jste-li v přízemí a brání vám

Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, příslušný
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 své dva členy
s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise
tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Pro tyto účely bude zveřejněn
na stránkách MČ Praha 16 Praha16.eu
kompletní přehled telefonních čísel do
všech okrskových volebních komisí za
celý správní obvod Prahy 16 (Radotín,
Zbraslav, Velká Chuchle, Lipence,
Lochkov).
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo
několik hlasovacích lístků.
Volič, který se bude v době voleb
do Poslanecké sněmovny v roce 2013
zdržovat v zahraničí, má dvě možnosti: Voličům zdržujícím se v zahraničí dlouhodobě podají informace na
příslušných zastupitelských úřadech.
V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodné volit při volbách
do Poslanecké sněmovny v zahraničí
na zastupitelském úřadě na voličský
průkaz, který voliči vydá úřad městské části v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je
zapsán.
Přehled kandidátních listin
zaregistrovaných pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
– volební kraj hlavní město Praha
Aktiv nezávislých občanů
ANO 2011
Česká pirátská strana
Česká strana sociálně demokratická
Dělnická strana sociální spravedlnosti
HLAVU VZHŮRU – volební blok
Komunistická strana Čech a Moravy
Koruna Česká (monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)
Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
LEV 21 – Národní socialisté
OBČANÉ 2011
Občanská demokratická strana
politické hnutí Změna
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Strana soukromníků České republiky
Strana svobodných občanů
Strana zelených
Suverenita – Strana zdravého rozumu
TOP 09
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
požár v bezpečném odchodu ven, můžete
místnost opustit oknem, ale i v tomto případě dbejte na svoji bezpečnost. V případě,
že nejsou dveře horké, je pravděpodobné,
že ve druhé místnosti nehoří, a je nutné co
nejkratší cestou opustit místnost.
Pokud na vás vzplane oblečení a nemáte
v dosahu vodu, zastavte se, neutíkejte – během či chůzí se oheň ještě více rozšíří. Běžící
osobu je nutné třeba i násilím zastavit, donutit ulehnout a uhasit oděv, ať je to uvnitř
či venku. Abyste si uchránili obličej, zakryjte
jej dlaněmi. Toto pravidlo neplatí v případě,
že hoří rukáv oblečení. Tady platí opačné
pravidlo, dovoleno je kutálet a válet se, dokud plameny neuhasnou (válením se zamezí
přístupu kyslíku potřebného k hoření). Je-li
po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (textilie nesmí být z umělých vláken), lze jí také
použít k uhašení hořícího oděvu.
V případě požáru vozu za jízdy je nutné
okamžitě zastavit, vyndat klíče ze zapalování
a co nejrychleji opustit vozidlo. K autu se
již raději nepřibližujeme. Pokud se však
rozhodneme začínající požár uhasit hasicím
přístrojem, je nutné postupovat velmi opatrně. Kapota vozidla se musí otvírat pomalu,
jinak by nastal takzvaný komínový efekt
a plameny by z auta šlehaly do výšky. Při
použití hasicího přístroje je potřeba hasit
pouze přes mezeru mírně otevřené kapoty.

