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15. 11. proběhlo vymytí kontejnerů, které se 
bude v pravidelných intervalech opakovat

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 10. - 11. ŘÍJNA
Kdo, kdy a kde
Volby do Zastupitelstva obce Bašť se budou konat v pátek 
10. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 11. října od 
8.00 do 14.00 hodin ve volební místnosti na Obecním 
úřadě.
Voličem do zastupitelstva obce je:
státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl nejméně 18 let 
a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu nebo
státní občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb přihlášen k trvalému 
pobytu (má povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu), právo volit 
mu přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána (Smlouva o 
přistoupení ČR k EU).

Občané ČR, kteří mají v obci trvalý pobyt, jsou automaticky zapsaní do 
stálého seznamu voličů. Občané členských států EU  si mohou 
kdykoliv během úředních hodin Obecního úřadu zkontrolovat, zda 
jsou v dodatku stálého seznamu voličů již zapsáni. O zapsání do 
tohoto dodatku mohou požádat  nejpozději do 8. 10. do 16 hodin. 
Bez zápisu v tomto dodatku jim nebude umožněno hlasovat.

Při hlasování každý volič musí prokázat svou totožnost a státní 
občanství ČR nebo občanství jiného státu EU platným dokladem. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič může též 
požádat, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, zejména ze 
zdravotních důvodů.

Hlasovat nemůže volič v těchto případech:
● z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
● omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
● omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
● služba vojáka v zahraničí

V pátek 10. 10. dopoledne bude Obecní úřad uzavřen. Volební 
místnost se otevře ve 14 hodin.

Jak
Každý volič má k dispozici maximálně 9 hlasů, tedy stejný počet jako je 
členů zastupitelstva obce Bašť. Může, ale také nemusí je všechny využít. 
Jsou tři možné způsoby jak volit:
1) volíte volební stranu (tzn. všechny její členy, a to v pořadí v jakém jsou 
uvedeni na kandidátce): na hlasovacím lístku se v záhlaví u názvu volební 
strany křížkem označí jedna volební strana. Každý kandidát této volební 
strany dostane jeden hlas. K dalšímu označení jednotlivých kandidátů v 
rámci zvolené volební strany se již nepřihlíží.
POZOR! Pokud zaškrtnete více než jednu volební stranu (v záhlaví u 
jejího názvu), je hlasovací lístek neplatný!

2) volíte jednotlivé kandidáty: na hlasovacím lístku se u jména 
příslušného kandidáta křížkem označí jednotliví kandidáti. Je možné 
označit maximálně 9 kandidátů napříč všemi volebními stranami. Každý z 
označených kandidátů dostane jeden hlas.
POZOR! Pokud celkem zaškrtnete více než 9 kandidátů, je hlasovací 
lístek neplatný!

3) volíte jednu volební stranu a několik kandidátů navrhovaných 
jinými volebními stranami: na hlasovacím lístku se v záhlaví u názvu 
volební strany křížkem označí jedna volební strana a u jména příslušného 
kandidáta se křížkem označí jednotliví kandidáti z jiných volebních stran. 
Označení jednotliví kandidáti dostávají hlasy, které odebírají posledním 
kandidátům na kandidátce označené volební strany - např. označením tří 
kandidátů mimo zaškrtnutou stranu získává zaškrtnutá volební strana 
pouze 6 hlasů a zaškrtnutí kandidáti mimo tuto stranu každý po jednom 
hlasu.
POZOR! Pokud zaškrtnete jednu volební stranu a více než 8 kandidátů 
z jiných volebních stran, je hlasovací lístek neplatný! Pokud 
zaškrtnete více než jednu volební stranu (v záhlaví u jejího názvu), je 
hlasovací lístek neplatný!

Váš hlas bude neplatný také v následujících případech: na hlasovacím 
lístku není zaškrtnuta žádná volební strana ani kandidát, není vložen do 
úřední obálky, je přetržený nebo je do úřední obálky vloženo více 
hlasovacích lístků najednou.

18. října – svoz nebezpečného odpadu, sledujte vývěsky
Pronajmu skladové prostory v Bašti – 
více na telefonním čísle 731 971 372
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