INFORMACE K VOLBÁM 2022
Ve dnech 23. září 2022 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a dne 24. září 2022 od 08:00 hod. do
14:00 hod. se konají volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a také do Zastupitelstva
městské části Praha-Lipence.
Kdo může volit:
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovená omezení osobní svobody z
důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Voliči jsou zapsáni
do stálého seznamu voličů.
Právo volit v komunálních volbách má i občan jiného státu, který je v den voleb hlášen v
příslušné městské části k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva.
Nyní již nemusí předem žádat o zapsání do stálého seznamu voličů (jako tomu bylo v případě
všech předešlých voleb).
Pro volby do obecních zastupitelstev se nevydává voličský průkaz a volič musí volit ve
volební místnosti přiřazené na základě jeho trvalého bydliště. Každý volič hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné.

Kde volit:
V městské části Praha-Lipence je jeden volební okrsek. Volební místnost se nachází v jídelně
Základní školy Lipence na adrese Černošická 168, 155 31 Praha 5 – Lipence.
Registrované volební strany:
Do Zastupitelstva městské části Praha-Lipence kandidují tyto zaregistrované volební strany:
č. 1.
č. 2.
č. 3.
č. 4.
č. 5.

SPOLU pro Lipence (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
Sdružení pro Lipence
Lipenečtí nezávislí patrioti
ZaLep – Za lepší Lipence
HaFo Lipaňáků

- koalice
- sdružení nezávislých kandidátů
- sdružení nezávislých kandidátů
- sdružení nezávislých kandidátů
- sdružení nezávislých kandidátů

Postup při volbách:
Volič po vstupu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost, a to buď
platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Každému voliči proto
doporučujeme předem si zkontrolovat platnost potřebných dokladů. Pokud bude občanský
průkaz neplatný, lze se prokázat cestovním dokladem.
Po prokázání totožnosti volič obdrží úřední obálku, se kterou se odebere za zástěnu – na místo
určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Tam do ní vloží upravené hlasovací lístky, a to jak do
Zastupitelstva městské části Praha-Lipence, tak do Zastupitelstva hlavního města Prahy.
Následně tuto obálku vhodí do volební urny.
Úpravu hlasovacích lístků může volič provést přímo v prostoru k tomu vymezeném, za
zástěnou, nebo si je může přinést upravené již z domova a za zástěnou je už pouze vloží do
úřední obálky. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo s voličem
přítomen, a to ani člen okrskové volební komise. Pouze s voličem, který sám nemůže upravit

hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst či psát, může být přítomen jiný volič, který
mu pomůže lístek upravit a vložit do obálky.
Volič rovněž může ze závažných zdravotních důvodů požádat, aby volební právo mohl
uskutečnit mimo volební místnost, zpravidla doma. Požádat může před volbami na úřadu své
městské části, ve dnech voleb přímo u okrskové volební komise, kam přísluší. Na takovouto
žádost vyšle okrsková volební komise své dva členy s přenosnou volební schránkou přímo do
místa bydliště voliče.
Distribuce hlasovacích lístků:
Hlasovací lístky budou voličům distribuovány do místa jejich trvalého bydliště prostřednictvím
České pošty s. p. Hlasovací lístky musí volič obdržet nejpozději 3 dny před volbami. Pokud by
nebyly voliči v tomto termínu doručeny, může si je vyžádat na Úřadu městské části PrahaLipence nebo ve dnech voleb přímo ve své volební místnosti.
Úprava hlasovacích lístků:
Hlasovací lístky obdrží voliči dva. Jeden do Zastupitelstva městské části Praha-Lipence a
druhý do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Na hlasovacích lístcích budou uvedeny
všechny kandidující strany v pořadí podle vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí
navrženém stranami. Do Zastupitelstva městské části Praha-Lipence vyberou voliči 15
zastupitelů a do Zastupitelstva hl. m. Prahy se volí 65 členů.
Možnosti úpravy volebních lístků:
První možností je volit jen jednotlivé kandidáty. Svůj hlas jim volič dá, když křížkem označí
čtvereček u jména každého vybraného kandidáta. Volič může dát hlas právě tolika
kandidátům, kolik se volí zastupitelů nebo méně. Pokud by však zakřížkoval více
kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude hlasovací lístek neplatný.
Druhou možností je volit pouze jednu z kandidujících stran (koalic). V takovém případě volič
křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany. Tímto
způsobem volič dává hlas všem kandidátům vybrané strany. Kdyby však volič křížkem
označil dvě nebo více stran, byl by hlasovací lístek neplatný.
Třetím a nejsložitějším způsobem, je varianta, kdy volič kombinuje volbu konkrétního
kandidáta a volbu kandidující strany (koalice). To znamená, že volič označí jedním
křížkem jednu kandidující stranu a k tomu zvolí křížky jednotlivé kandidátky, ovšem
pouze z jiné strany, než kterou označil křížkem. Tento způsob hlasování funguje tak,
že hlas se připočítá všem konkrétním kandidátům a dále tolika kandidátům označené
volební strany, kolik činí rozdíl počtů členů zastupitelstva, kteří mají být voleni a
označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené
volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Veškeré informace k volbám jsou uveřejnění na webových stránkách: www.volby.cz

