
Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve 
volbách do Zastupitelstva města Přerova 

 

 
Prezident republiky vyhlásil volby na dny 23. a 24. září 2022. V pátek 23. září 2022 
začínají volby v 14:00 hod a končí ve 22:00 hod, v sobotu 24. září 2022 pak lze 
volební právo uplatnit od 8:00 hod do 14:00 hod. Společně s těmito volbami se na 
1/3 území České republiky konají rovněž volby do Senátu Parlamentu České 
republiky. Na území města Přerova se konají pouze volby do Zastupitelstva města 
Přerova. 
Volební místnosti jsou v Přerově ve stejných budovách, jako při volbách do PS PČR, 
jen u okrsku č. 39 namísto administrativní budovy Meopty bude volební místnost 
umístěna v budově sdružení Mosty k životu, Bohuslava Němce 4. 
 
Voličské průkazy 
 

Ve volbách do zastupitelstev obcí může volič uplatnit své volební právo pouze 
v místě svého trvalého pobytu a ve stanoveném volebním okrsku, voličské průkazy 
proto nebudou pro tyto volby vydávány. Pokud volič nemůže volit v místě svého 
trvalého pobytu a ve stanoveném volebním okrsku, je to považováno za faktickou 
překážku ve výkonu volebního práva. Hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí 
tedy není možné ani v nemocnici, zařízení sociálních služeb, školském zařízení nebo 
jiném obdobném zařízení, pokud zde volič nemá trvalý pobyt. 
 
Seznamy voličů  
 

Stálý seznam voličů vede Magistrát města Přerova pro voliče, kteří jsou v Přerově 
přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách ověřit, zda je 
v seznamu zapsán, popř. může požadovat doplnění údajů či provedení oprav.  
 
Informace pro cizince – občany EU  
Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného státu, jehož občanům 
právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká 
republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za 
podmínky, že:  

� alespoň ve druhý den voleb (tj. 24. září 2022) dosáhl věku nejméně 18 let a 
� je v den voleb v obci přihlášen k trvalému, popř. přechodnému pobytu. 

Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky 
pro přiznání volebního práva. Tito občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo, 
musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud občan státu EU 
požádal o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů již v předchozích volbách do 
zastupitelstev obcí, je již v dodatku uveden a žádat nemusí. Žádost o zápis do 
dodatku může volič – občan jiného státu – podat Magistrátu města Přerova, 
nejpozději do 21. září 2022 do 16:00 hodin. Žádost může být učiněna písemně nebo 
osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel 
musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i 
místo trvalého, popř. přechodného pobytu (adresa) v ČR.  
Pokud volič – občan jiného státu EU – o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat 
ve volbách do Zastupitelstva města Přerova nemůže!  
 
 
 
 



Seznam zaregistrovaných volebních stran 
 

V Přerově se do voleb do Zastupitelstva města Přerova zaregistrovalo těchto 11 
volebních stran seřazených abecedně a losováním jim bylo přiděleno pořadí, v jakém 
budou uvedeny na hlasovacím lístku.  
 
 
 

ANO 2011 politické hnutí 1 
Česká strana sociálně 
demokratická 

politická strana 4 

KDU-ČSL a TOP 09 koalice politických stran 11 
Komunistická strana Čech a 
Moravy 

politická strana 7 

Piráti – ODVAHA ZMĚNIT 
PŘEROV 

sdružení politické strany a nezávislých 
kandidátů 

10 

Pomáháme městu – ODS a 
nezávislé osobnosti 

sdružení politické strany a nezávislých 
kandidátů 

8 

Společně pro Přerov – koalice 
politického hnutí Změna a 
NEZÁVISLÉ VOLBY 

koalice politické strany a politického hnutí 2 

Srdce Přerova 
sdružení politické strany a nezávislých 
kandidátů 

9 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ politické hnutí 3 
Svoboda a přímá demokracie 
(SPD) 

politické hnutí 5 

Za prosperitu města Přerova a 
jeho místních částí 

sdružení politického hnutí a nezávislých 
kandidátů 

6 
 

 
 
Vzhledem k tomu, že v Přerově volební strany mohly na svých kandidátkách uvést 
max. 35 kandidátů (tolik v Přerově volíme zastupitelů) a vzhledem k počtu volebních 
stran bude hlasovací lístek tištěný oboustranně ve velikosti A/2.  
 
Hlasovací lístky 
 

Hlasovací lístek bude dodán všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (tj. 20. 
září 2022), na požádání ji obdrží i ve volební místnosti. 
 

V Přerově hlasovací lístky voličům doručí Česká pošta s. p. Hlasovací lístky budou 
doručeny na adresu trvalého pobytu voliče vhozením do domovní schránky, 
předáním rodinným příslušníkům apod. Pokud se volič na adrese svého trvalého 
pobytu nezdržuje, nemá domovní schránku apod., nebudou mu doručeny. 
 
Jak hlasovat  
 

Volič hlasuje ve volební místnosti, v tom volebním okrsku, kam podle místa svého 
trvalého pobytu patří. Hlasování bude voliči umožněno poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Volič hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu 
voličů a jeho dodatku, okrsková volební komise hlasování neumožní.  
 



Po záznamu do výpisu obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním kulatým 
razítkem Magistrátu města Přerova. Na žádost mu okrsková volební komise vydá i 
nový hlasovací lístek. Poté volič vstoupí do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacího lístku. Zde může hlasovací lístek upravit a vloží jej do úřední obálky. 
 

V prostoru určeném pro vložení hlasovacích lístků do úředních obálek, nesmí být 
nikdo přítomen zároveň s voličem. Pouze s voličem, který nemůže sám upravit 
hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru 
určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoli 
však člen okrskové volební komise. Po opuštění prostoru určeném pro vložení 
hlasovacího lístku do úřední obálky vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před 
okrskovou volební komisí do volební schránky. 
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do 
úřední obálky, okrsková volební komise hlasování neumožní. 
 

Volič může okrskovou volební komisi ze závažných, zejména zdravotních důvodů, 
požádat o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma), ale pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena.  
Přede dnem voleb může požádat o hlasování mimo volební místnost na Magistrátu 
města Přerova (dále jen MMPr), Bratrská 709/34, přízemí, kancelář č. 13, na tel. 
číslech 581 268 460 nebo 724 538 752. 
Ve dny voleb pak na tel. čísle 581 268 224 nebo přímo okrskovou volební komisi 
např. prostřednictvím jiného voliče.  
K tomu, aby okrsková volební komise mohla voliče navštívit, potřebuje znát: 

� jeho jméno a příjmení,  

� adresu, kde ho má navštívit, 

� u panelových domů je dobré sdělit poschodí, č. dveří apod. 

� případně i sdělit, který volební den a hodinu volič preferuje 

 
Úprava hlasovacího lístku  
 

Svoji volbu volič vyznačí na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku před volební 
stranou nebo rámečku před jménem kandidáta.  
 

Volič chce volit jednu vybranou volební stranu a zároveň nechce dát hlas 
žádnému kandidátu z jiné volební strany.  

Pak označí křížkem ve čtverečku před názvem volební strany nejvýše jednu 
stranu a žádné další označení křížkem již neudělá. Dává hlas všem kandidátům 
označené volební strany. 

 

Volič chce volit jednu vybranou volební stranu a zároveň chce dát hlas 
vybraným kandidátům jiných volebních stran. 

Pak označí křížkem ve čtverečku před názvem volební strany nejvýše jednu 
stranu a zároveň označí v rámečku před jménem kandidáta jiných volebních stran 
křížkem další kandidáty, pro které hlasuje. 
Takto předně dává hlas jednotlivě označeným kandidátům. Dále dává hlas tolika 
kandidátům označené volební strany, kolik mu zbylo hlasů do počtu 35 a to 
v pořadí, v němž jsou kandidáti na hlasovacím lístku uvedeni. 
Příklad: volič označí křížkem volební stranu C a dále ve volebních stranách A, D a 
F označí křížkem 25 kandidátů. Dává hlas označeným dvacetipěti kandidátům 
volebních stran A, D a F a prvním deseti kandidátům označené volební strany C. 
 

Označí-li volič křížkem čtvereček před názvem volební strany a zároveň označí 
křížkem rámeček před jménem některého kandidáta v rámci téže volební strany, 



pak sice svůj hlas nepromarnil, ale k označení rámečku před jménem kandidáta se 
nepřihlíží. 
Tzn., že označí-li volič křížkem čtvereček před názvem volební strany, nemůže již 
ovlivnit pořadí kandidátů téže volební strany. Dává hlas kandidátům označené 
volební strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni, příp. tolika kandidátům v pořadí, 
v jakém jsou uvedeni, kolik mu zbylo hlasů, pokud křížkoval rámečky před jménem 
kandidátů v jiných volebních stranách. 

 

Volič chce volit vybrané kandidáty napříč volebními stranami a zároveň nechce 
volit konkrétní volební stranu. 

Pak označí křížkem rámeček před jménem vybraných kandidátů a neoznačí 
křížkem žádný čtvereček před názvem volební strany. 
Takto může označit max. 35 kandidátů a dává svůj hlas označeným kandidátům. 
 

Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají 
zásadně jednotlivým kandidátům (za podmínek splnění pravidel platnosti hlasu). 
Okrsková volební komise nejdříve zjišťuje počet hlasů pro každého kandidáta 
jednotlivě čárkovací metodou a až poté počty hlasů pro jednotlivé strany jako součet 
hlasů pro její kandidáty. 
 
Kdy volič promarní svůj hlas 
 
 

- hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, 
- do úřední obálky vloží více než jeden hlasovací lístek, 
- do úřední obálky vloží přetržený hlasovací lístek, 
- na hlasovacím lístku křížkem neoznačí ani volební stranu ani žádného 

kandidáta, 
- na hlasovacím lístku označí křížkem ve čtverečku před názvem volební strany 

více než jednu volební stranu, 
- na hlasovacím lístku označí křížkem v rámečku před jménem kandidáta více 

než 35 kandidátů, a to bez ohledu na to, zda v počtu označených je i odvolaný 
kandidát nebo kandidát, který se kandidatury vzdal, 

- k označení kandidáta nebo volební strany nepoužije křížek, ale např. kroužek 
apod., 

- udělal křížek zcela mimo vyznačený rámeček před jménem kandidáta, přes 
dva nebo více rámečků nebo mezi rámečky. Obdobně se posuzuje označení 
volební strany ve čtverečku před jejím názvem. 

  


