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Vážení spoluobčané, již tuto 
sobotu 16.1.2016 se budou 
konat nové volby do zastupitel-
stva obce. Volby se budou konat 
pouze 1 den, a to od 7.00 hod. 
do 22.00 hod. na obecním úřadě 
ve Slezských Pavlovicích. Volební 
místnost bude jako vždy v kan-
celáři starosty. Cílem, byť už jen  
čtyřčlenného zastupitelstva bylo 
a je zkrášlovat naši obec, ale 
především zlepšovat životní 
podmínky občanů naší obce! 

Ať už úpravou okolí ve kterém 
žijeme (např. opravou cest, ob-
novy zeleně, úpravou obecních 
nemovitostí, jak jejich exteriérů, 
tak interiérů), realizací pro-
jektů určené našim dětem 
(např. provozováním knihovny, 
klubu Děti z Džungle, výstavbou 
hřiště, atd.), realizací projektů 
určené našim seniorům (roz-
šíření pečovatelské služby, dová-
žení obědů, pořádaní akcí, besed 
či kurzů pro seniory), ale také rozví-

jením projektů k získání nových 
pracovních příležitostí (ve spolu-
práci s okolními obcemi), pořádá-
ním kulturních a společenských 
akcí ve spolupráci s místními 
spolky (ČSŽ, fotbalisty), či snad 
samotnou propagací naší obce 
a celého Osoblažska s cílem zvýšit 
zájem turistů, cykloturistů, 
sponzorů či investorů o ten-
to kraj, kteří nám mohou po-
moci k dosažení našich cílů. 
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SPECIÁL-VOLBY

CO TĚ NEZABIJE, TO TĚ POSÍLÍ ... 
Motto pro tento měsíc 



A co se stane v případě nezvolení nového zastupi-
telstva obce (třeba z důvodu rezignace kandidátů)? 
Jednoduše obec nebude fungovat, nebude mít 
zastupitele, kteří mohou řešit záležitosti občanů přímo 
v obci. Obec převezme správce Krajského úřadu, 
který bude obec až do nových voleb řídit. A co to pro 

nás občany znamená? Čekat a čekat, až na naši 
písemnou žádost přijde řada a správce naši 
žádost vyřídí. Takže výměna bojleru nebu-
de záležitost 3 dnů, ale možná 30 dnů. Proto 
doufejme, že tyto volby své zastupitele získají 
a budou jednat ve prospěch občanů a naší obce.
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Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev 
obcí je založen na většinové volbě stran a hnutí. 
Počet mandátů (členů) jedné strany v zastupitelstvu  
vychází z celkového počtu hlasů, které tato volební 
strana obdrží od voličů.  Označí-li volič křížkem 
celou volební stranu v rámečku u jejího názvu, 
obdrží všichni kandidáti této strany po jednom hlasu 
a strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině kan-
didátů. Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty z růz-
ných stran v rámečcích před jejich jmény, obdrží tito 
kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční hlasy) a každá 

strana tolik hlasů, kolik jejich kandidátů bylo ozna-
čeno. Zbytek hlasů do celkového počtu  pak obdrží 
volební strana, kterou volič dále označil v rámečku 
u jejího názvu. Strana, která chce mít svoje kandi-
dáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5% 
hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, 
že kandidát, který jako jednotlivec obdrží nejvíce hla-
sů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí 
být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako 
celek nedostane potřebných 5% hlasů. Čím více hlasů 
která strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá.

CO SE STANE, KDYŽ SE NOVÉ ZASTUPITELSTVO NEZVOLÍ?

JAK SPRÁVNĚ VOLIT, OZNAČOVAT KANDIDÁTNÍ STRANY!

Například kandidují 2 strany A, B:

Příklad č. 1: Volič označí křížkem pouze stranu A v rámečku před názvem strany. Strana A obdrží celkem 5 hlasů 
a každý její kandidát po jednom hlasu. Strany B neobdrží žádný hlas.

Příklad č. 2: Volič označí křížkem stranu A v rámečku před názvem strany, současně označí ve straně B křížkem v 
rámečku před jmény dva kandidáty. Strana A obdrží celkem 3 hlasy (sníženo o počet kandidátů označených v jiných 
stranách), její kandidáti na 1. – 3. místě po jednom hlasu, strana B obdrží celkem 2 hlasy, její označení kandidáti po 
jednom hlasu.

Příklad č. 3: Volič označí křížkem stranu B v rámečku před názvem strany a dále označí křížky některé kandidáty této 
strany B, které chce upřednostnit. Strana B obdrží celkem 5 hlasů, k přednostnímu označení kandidátů se nepřihlíží.

Označí-li volič např. 7 nebo 9 kandidátů, je jeho volební lístek neplatný. Neplatný volební lístek je i v 
případě, že volič označí současně dvě strany (v rámečku před názvem strany) nebo odevzdá poškozený 
volební lístek.


