
I N F O R M A C E  P R O  V O L I Č E  Z  Č A K O V I C ,  M I Š K O V I C  A  T Ř E B O R A D I C

15. a 16. října 2010

      VOLBY 2010

Volby do Senátu Parlamentu České republiky, do Zastupitelstva 
hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

Toto číslo periodika „U nás 
v Čakovicích je vydáno u příleži-
tosti voleb do zastupitelstev obcí. 
Volebním stranám kandidujícím 
do ZMČ byla prostřednictvím je-
jich zmocněnců  učiněna nabídka 
prezentovat se v tomto mimo-
řádném volebním čísle formou 
placené inzerce. 

Volební strany, které dodaly 
své inzeráty, odpovídají za je-
jich grafickou a textovou úpravu 
a za věcnou a obsahovou správ-
nost zveřejněných údajů. 

Inzeráty jsou řazeny podle 
čísel volebních stran, nejprve for-
máty A4, poté formáty A5.

Termín konání voleb Termín konání voleb 
Rozhodnutím prezidenta republiky 

ze dne 13. července 2006 zveřejněném 
dne 18. června 2010 ve Sbírce zákonů 
č. 207/2010, částka 70 byly vyhlášeny 
volby do Senátu Parlamentu České repub-
liky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev 
městských obvodů a městských částí 
ve statutárních městech a do Zastupitel-
stva hlavního města Prahy a zastupitelstev 
jeho městských částí ve dnech:

pátek 15. října 2010 
od 14.00 hod. do 22.00 hod.
sobota 16. října 2010 
od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Na území městské části Praha - Čako-
vice se konají v těchto dnech volby do za-
stupitelstev obcí podle zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů tj. do Zastupitelstva 
hlavního města Prahy a Zastupitelstva 
městské části Praha - Čakovice.

Zaregistrované volební strany Zaregistrované volební strany 
Do Zastupitelstva hl. m. Prahy byly za-

registrovány ve volebním obvodu IV, do kte-
rého spadá MČ Praha-Čakovice, kandidátní 
listiny 17 volebních stran (seřazeno podle 
vylosovaných čísel kandidátky): 
 1. Česká strana sociálně demokratická 
 2. Volte Pravý Blok…WWW.CIBULKA.NET…
 3. Suverenita - blok Jany Bobošíkové, 

strana zdravého rozumu
 4. Česká strana národně socialistická
 5. Česká pirátská strana
 6. Strana svobodných občanů
 7. Věci veřejné
 8. Strana Práv Občanů Zemanovci
 9. Strana zelených a Evropští demokraté
10. Pražané za svá práva
11. Dělnická strana sociální spravedlnosti
12. Komunistická strana Čech a Moravy
13. TOP 09
14. NEZÁVISLÍ
15. Křesťanská a demokratická unie 

– Československá strana lidová
16. Občanská demokratická strana
17. Strana soukromníků České republiky

Do Zastupitelstva městské části Praha   
- Čakovice byly zaregistrovány kandidátní 
listiny 9 volebních stran (seřazeno podle 
vylosovaných čísel kandidátky):  

1. Sdružení nezávislých kandidátů 
„Rozum a slušnost“

2. Občanská demokratická strana
3. Křesťanská a demokratická unie 

– československá strana lidová
4. Suverenita – blok Jany Bobošíkové
5. Česká strana sociálně demokratická
6. Komunistická strana Čech a Moravy
7. Věci veřejné
8. Sdružení nezávislých kandidátů 

Čakovice, Miškovice, Třeboradice
9. TOP 09 

Součástí souborů hlasovacích lístků 
jsou informační letáčky o způsobu hlasová-
ní ve volbách do zastupitelstev obcí. 

VOLBY 2010VOLBY 2010 v  v mměěstskéstské čá části Praha sti Praha – Č– Čakoviceakovice

Čakovice, radnice městské části Foto Mirekk
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KOMUNISTICKÁ STRANA �ECH A MORAVY 

Volební program 
pro volby do obecního zastupitelstva m�stské �ásti Praha 9 – �akovice 

na období 2010-2014 

KS�M respektuje dosažené výsledky ve volbách do Poslanecké sn�movny v kv�tnu letošního 
roku. 

Jsme si v�domi, že �innost zastupitelských orgán� v komunální oblasti je ovliv�ována 
zákonnými ustanoveními a rozhodnutími vyšších státních orgán�. 

�innost KS�M je negativn� ovliv�ována neobjektivními antikomunistickými projevy ve 
ve�ejných sd�lovacích prost�edcích i vystoupeních n�kterých �elných p�edstavitel� státu a 
ve�ejného života, které neodpovídají historickým skute�nostem. 

Domníváme se, že �lenové KS�M a její sympatizanti se významn� podílejí na politickém, 
ekonomickém a kulturním život� spole�nosti, a proto vstupujeme do komunálních voleb s tímto 
programem: 

- základním cílem KS�M je pln�ní a prosazování cíl�, které jsou obsaženy v programu KS�M  
  ve volbách do Poslanecké sn�movny v kv�tnu t.r. 

- všestran� zapojovat ob�any, zvlášt� mládež, do �ešení úkol� týkajících se obce a k tomuto cíli 
  vytvá�et vhodné podmínky. 

- zajiš�ovat transparentnost výb�rových �ízení a v oblasti podnikání pomáhat malým a st�edním 
  podnikatel�m p�i získávání zdroj� financování. 

- podporovat rybá�ství, v�ela�ství, zahrádká�ství a chovatelství jako spole�ensky prosp�šné 
  a historicky tradi�ní aktivity zájmových sdružení i jednotlivc�. 

- v�novat pozornost ochran� zdroj� pitné vody a ochran� p�dního fondu a zelen�. 

- zajiš�ovat rychlé a zejména objektivní informování ob�an� o pln�ní cíl� ve�ejného zájmu  
  v�etn� ekonomického vyhodnocení. 

- omezit privatizaci obecního bytového fondu, nájemné upravit na sociáln� únosnou  
  úrove�, aby nebylo nutné používat sociální kompenzace. 

Do volebního programu nelze zahrnout celou škálu problematiky života ob�an�. Jsme si 
v�domi, že v jejich život� je �ada problém�, jejichž �ešení nejsou jednoduchá, ale je nutné se 
jimi zabývat. 
Z t�chto d�vod� je naším heslem: 

   „S LIDMI PRO LIDI“ 

Vážení spoluob�ané! 
Pouze Vy svými hlasy m�žete rozhodnout, nakolik tyto p�edstavy budeme moci naplnit. 

Výbor ZO KS�M 
Praha 9 - �akovice 





 VOLEBNÍ ČÍSLO      3 
           
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ ČAKOVIC, MIŠKOVIC a TŘEBORADIC 
 

Stojíme opět před volbami do naší městské části. Většina z vás jistě uvažuje – na základě prvých dojmů a poznatků současné 
vládní politiky – o nutnosti rovnoměrného vyvážení velké politiky politikou komunální. 
KDU – ČSL v Čakovicích vám nabízí: 
 

1.  ZNALOST         problémů a potřeb naší městské části. Převážná část našich kandidátů jsou zdejšími rodáky 
anebo zde  dlouhodobě a trvale  žijí. Jsme vaši sousedé. 

 

                                       2.   PRACOVITOST    Naši zastupitelé a členové vždy aktivně pracovali ať v Radě, 
v Zastupitelstvu nebo v odborných komisích. 
 
                3.  ČESTNOST   a férové jednání je naší cennou devizou a nestalo se za celou dobu našeho působení 
v Zastupitelstvu, že bychom tuto etiku porušili.   
 
Slíbit se dá cokoliv, ale kdo by slibům ještě věřil.  Chceme maximálně využít možností, které jsou v daný čas a na daném 
místě k dispozici. Vše pro Čakovice, Miškovice a Třeboradice. 
 
Podrobné informace včetně anketního lístku k volebnímu programu získáte na : 
http://www.praha9.kdu.cz/     v sekci Čakovice.  
 
Rádi se s vámi uvidíme v úterý 12. 10. v 18:00 na sousedském popovídání v zámku v Čakovicích. 
 
Daniel Kajpr, Rudolf Vecka, Ivana Přívratská, Radek Váša, Josef Homola, Jan Klouda, Veronika Dvořáčková 
Žofáková, Ladislav Přibyl, Hana Kociánová, Jiří Kriso, Jarmila Ledvinová, Karel Hořínek, Roman Malý, Arnošt 
Vaňák, Tomáš Vlasák, Magdaléna Koudelková, Tomáš Matoušek, Zdeněk Mládek, Michaela Fialová, Martin 
Spousta, Filip Šroubek.                   



Informace o způsobu hlasování ve vol-
bách do zastupitelstev obcí ve dnech 
15. a 16. října 2010

VoličVolič
Voličem je občan obce za předpokladu, 

že jde o státního občana České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu.

Voličem je také státní občan jiného stá-
tu, který nejpozději druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této 
obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž 
právo volit přiznává mezinárodní smlouva, 
kterou je Česká republika vázána a která 
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních 
smluv. V současné době je takovou mezi-
národní smlouvou Smlouva o přistoupení 
České republiky k Evropské unii. Občané 
členských států Evropské unie, kteří splňují 
podmínky pro přiznání volebního práva, 
mají právo, pokud požádali o zápis do do-
datku stálého seznamu voličů, hlasovat 
ve volbách do zastupitelstva obce.

Volební místnostVolební místnost
Ve volební místnosti bude na vidi-

telném místě vyvěšen hlasovací lístek 
označený nápisem “vzor”, prohlášení 
kandidáta o vzdání se kandidatury nebo 
zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud 
byla doručena do 48 hodin před zaháje-
ním voleb; při zjišťování výsledků voleb 
se k hlasům odevzdaným pro takového 
kandidáta nepřihlíží; dále případná infor-
mace o tiskových chybách na hlasovacím 

lístku s uvedením správného údaje. Volební 
místnost musí být pro každý volební okr-
sek vybavena zákonem č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, který musí být voličům na jejich 
žádost zapůjčen k nahlédnutí.

HlasováníHlasování
Prokázání totožnosti a státního ob-

čanství
Volič po příchodu do volební míst-

nosti prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním pasem České 
republiky. Jde-li o cizince prokáže po pří-
chodu do volební místnosti okrskové vo-
lební komisi státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky průkazem o povole-
ní k pobytu vydaným podle zákona č. 
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Je nezbytné, aby volič měl u sebe 
potřebné doklady; neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství České republi-
ky, popřípadě státní občanství státu, jehož 
občan je oprávněn hlasovat na území 
České republiky, nebude mu hlasování 
umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze stálého se-
znamu voličů (nebo z dodatku ze stálého 
seznamu voličů) obdrží volič od okrs-
kové volební komise prázdnou úřední 
obálku opatřenou příslušným razítkem. 

HlasovacHlasovací í llíístekstek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitel-

stva obce může být vytištěn oboustranně.

V záhlaví každého hlasovacího lístku je 
uveden název obce a počet členů zastu-
pitelstva obce, který má být zvolen. Kan-
didáti každé volební strany jsou uvedeni 
na společném hlasovacím lístku v pořadí 
určeném volební stranou, a to v samostat-
ných zarámovaných sloupcích umístěných 
vedle sebe; není-li to pro počet volebních 
stran možné, pokračují sloupce v násle-
dující řadě, případně na druhé straně hla-
sovacího lístku. Volební stranou může být 
politická strana, politické hnutí, jejich koa-
lice, nebo sdružení politických stran nebo 
politických hnutí a nezávislých kandidátů, 
individuálně kandidující nezávislý kandidát 
nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj 
o členství jednotlivých kandidátů v politic-
kých stranách nebo politických hnutích je 
na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro 
informaci voličů budou na zadní straně 
informace doručované voličům společně 
s hlasovacími lístky uvedeny tyto zkratky 
s úplnými názvy.

Hlasovací lístek je na konci textu opatřen 
otiskem razítka obecního úřadu, který plní 
pro danou obec funkci registračního úřadu.

Hlasovací lístky jsou starostou obce 
distribuovány voličům nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb (12. října 2010). V pří-
padě, že dojde k poškození nebo ztrátě 
hlasovacího lístku, může volič ve volební 
místnosti požádat okrskovou volební ko-
misi o jiný hlasovací lístek.

Informace o způsobu hlasováníInformace o způsobu hlasování

Foto archiv Šárka Vlčková

Foto archiv Šárka Vlčková



Úprava hlasovacího lístkuÚprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně 

hlasovacího lístku, vstoupí volič do prosto-
ru určeného k úpravě hlasovacích lístků. 
Pokud se volič neodebere do tohoto pro-
storu, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hla-
sovacích lístků volič může hlasovací lístek 
upravit jedním z uvedených způsobů:

• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce před názvem volební strany pou-
ze jednu volební stranu. Tím je dán hlas 
kandidátům této volební strany v pořadí 
dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí 
počet členů zastupitelstva obce, který má 
být v obci volen. Pokud by byla označena 
tímto způsobem více než jedna volební 
strana, byl by takový hlas neplatný.

• Označit v rámečcích před jmény 
kandidátů křížkem toho kandidáta, 
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli 
volební strany, nejvýše však tolik 
kandidátů, kolik členů zastupitelstva 
obce má být zvoleno. Počet členů 
zastupitelstva, který má být v obci 
zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího 
lístku. Do ZMČ Praha-Čakovice je to 
21 kandidátů, do ZHMP 9 kandidátů.
Pokud by bylo označeno tímto způso-
bem více kandidátů, než je stanovený 
počet, byl by takový hlas neplatný.

• Kromě toho lze oba způsoby, popsané 
v předchozích bodech, kombinovat, 
a to tak, že lze označit křížkem jednu 
volební stranu a dále v rámečku před 
jménem kandidáta další kandidáty, 
pro které hlasuje, a to v libovolných 
samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. 

V tomto případě je dán hlas jednotlivě 
označeným kandidátům. Z označené 
volební strany je dán hlas podle pořadí 
na hlasovacím lístku pouze tolika kandi-
dátům, kolik zbývá do počtu volených 
členů zastupitelstva obce. Pokud má 
být voleno např. 11 členů zastupitelstva 
a je označena volební strana s 11 kan-
didáty a kromě toho 5 kandidátů indi-
viduálně ze sloupců dalších volebních 
stran, je dáno označené volební straně 
6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních 
šesti místech. Pokud by byla tímto 
způsobem označena více než jedna 
volební strana nebo více kandidátů, než 
je stanovený počet, byl by takový hlas 
neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek 
do úřední obálky.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím 
lístku ani volební stranu, ani žádného kan-
didáta, hlasovací lístek nevloží do úřední 
obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo 
vloží do úřední obálky několik hlasovacích 
lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas 
neplatný.

Způsob hlasováníZpůsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro 

úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič 
tak, že úřední obálku vloží před okrskovou 
volební komisí do volební schránky.

Čakovice, Cukrovarská ulice Foto Packa

Čakovice, kostel sv. Remigia Foto Feťour



Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 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, 
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky

Hlasování v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze
Volič vloží hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy (tento hla-
sovací lístek je označen na levém okraji svislým barevným pruhem) a hlasovací lístek 
do zastupitelstva městské části do jedné úřední obálky.

Hlasování do přenosné volební schránky Hlasování do přenosné volební schránky 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování 
postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

 
Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitel-

ským nebo konzulárním úřadem České republiky (dále jen „zastupitelský úřad”) není 
při volbách do zastupitelstev obcí možné. Zvláštní seznamy voličů vedou zastupitelské 
úřady na základě bydliště voliče v zahraničí, který z tohoto titulu o zápis požádal, a mají 
proto povahu stálého seznamu voličů, Vzhledem k tomu, že volič může v daných volbách 
hlasovat pouze jednou, může být veden pouze v jednom stálém seznamu voličů. V dů-
sledku svého zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem 
byl volič vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem. K tomu, aby 
byl volič opětovně zapsán ve stálém seznamu voličů vedeném obecním úřadem v místě 
jeho trvalého pobytu na území České republiky, musí požádat o vyškrtnutí ze zvláštního 
seznamu voličů příslušný zastupitelský úřad a o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu 
úřadu potvrzení, popř. toto potvrzení předložit v den voleb okrskové volební komisi.

Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí na voličský průkaz, Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí na voličský průkaz, 
hlasování předem do úschovy, korespondenční hlasováníhlasování předem do úschovy, korespondenční hlasování

Platná právní úprava v případě voleb do zastupitelstev obcí neupravuje institut vo-
ličských průkazů a dosud ani možnost hlasování předem do úschovy nebo korespon-
denčního hlasování.

Miškovice, domky za rybníkem v Tuháňské ulici. Foto Packa
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Volební okrskyVolební okrsky

Třeboradice, Slaviborské náměstí Foto Packa

MČ Praha – Čakovice má stanoven 1 volební obvod, který se skládá ze 6 volebních okrsků

Volební 
okrsek Volební místnost Pro voliče bydlící v ulici

č. 751 nám. Jiřího Berana 
500, Čakovice, vestibul 
základní školy

Beckovská, Církova, Cukrovarská, Danielova, Hrdinova, Jindřichova, 
Kymrova, Na Barikádách, nám. Jiřího Berana, Ostravická, Ouhrabkova, 
Petříkova, Plajnerova, Polabská, U Bílého mlýnku, Vojáčkova, Vyhlídkova, 
Zámišova

č. 752 Cukrovarská 1, 
Čakovice, sál 
čakovického zámku

Bělomlýnská, Cukerní, Dr. Marodyho, Homolová, K Avii, K Návsi, 
K Přejezdu, Ke Stadionu, Kostelecká, Kostková, Krystalová, Na Bahnech, 
Na Staré návsi, nám. 25. března, Pod Návsí, Podle Sadů, Řepová, 
Schoellerova, Třtinová, U Červeného mlýnku, U Nádraží

č. 753 Dyjská 715, Čakovice, 
školní družina

Doubravská, Dyjská, Jizerská, Ke Stadionu čp. 943, 945, 946, 947, 
Kysucká, Litavská, Lužnická, Myjavská, Něvská, Niská, Oderská, Otavská, 
Radbuzská, Svitavská, Svratecká, U Párníků, Úslavská, Vážská

č. 754 Slaviborské nám. 
20, Třeboradice, 
společenský sál 
restaurace Maximum

Adélčina, Babiččina, Barešova, Bělomlýnská, Čápova, Froňkova, Hamplova, 
Jirsákova, K Teplárně, kašeho, Kotršálova, Koubova, Králova, Navarova, 
Pšovanská, Schoellerova, Slaviborské náměstí, Svěceného, Šircova,  
Špeciánova, Tryskovická, U Staré tvrze,  V Pačátkách, Viktorčina, Za Tratí

č. 755 Bendlova 154, 
Miškovice, restaurace 
Travel Hotel Prague

Bendlova, Čečelická, Chmelířova, K Hárunce Koláře Kaliny, Košátecká, 
Kováře Janovského, Ke Zlatému kopci, Krčmářovská, Machnova, 
Na Kačence, Na Mýtě, Pod Fořtem, Polabská, před Skálou, Radonická, 
Rychtáře Šimona, Tuháňská, U Fořta, U Strouhy, U Vrbiček, U Zbrojnice, 
Všetatská, Za Můstkem, Zápská

č. 756 Cukrovarská 1, 
Čakovice, zkušebna 
ZUŠ – 1. patro

Blachutova, Hakenova, Marie Podvalové, Marty Krásové, 
Schoellerova čp. 37, 209, 210 a 936


