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VOLBY 20167. října
14.00–22.00

8. října
8.00–14.00

KRAJSKÉ ZASTUPITELSTVO A SENÁT

V PRVNÍ DEN VOLEB v pátek 7. 10. 2016 proběhne 
hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, v druhý 
den voleb v sobotu 8. 10. 2016 se bude hlasovat od 
8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběh-
ne v sobotu 8. 10. 2016 ihned po uzavření volebních 
místností. Na zastupitelských úřadech České repub-
liky v zahraničí se při volbách do zastupitelstev krajů 
ani při volbách do Senátu nehlasuje.

Voliči hlasují ve volebním okrsku, kde jsou 
zapsáni ve stálém seznamu voličů. V případě 
voleb do Senátu se mohou voliči, kteří budou 
v době voleb v nemocnici, lázních, ústavu so- 
ciální péče nebo v obdobném zařízení, ve lhůtě 
do 30. 9. 2016 do 14.00 hodin nechat zapsat 
do zvláštního seznamu voličů. Údaje o voličích 
zapsaných do zvláštního seznamu předají pří-
slušná výše uvedená zařízení obecnímu úřadu. 
Zvláštní seznam je obecním úřadem veden 
pouze pro voliče, kteří nejsou přihlášeni k trva-
lému pobytu v jeho územním obvodu, popří-
padě nemohou (ze zdravotních důvodů) volit 
ve volebním okrsku, kde jsou zapsáni ve stálém 
seznamu voličů. V případě voleb do Senátu se 
do zvláštního seznamu zapisují pouze voliči při-
hlášení k trvalému pobytu ve volebním obvodu, 
kde jsou volby do Senátu vyhlášeny.

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, 
kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. 
Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole 
voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň 
druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let. V případě voleb do zastupitelstev 
krajů musí být volič přihlášen k trvalému pobytu 
v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním 
okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, 
vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. 
Voličské průkazy se vydávají jak pro volby do 
zastupitelstev krajů, tak pro volby do Senátu. Volič 
může o vydání voličského průkazu požádat ode 
dne vyhlášení voleb osobně do 5. 10. 2016 do 16.00 
hodin nebo písemným podáním, doručeným nej-
později 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu, 
který vede stálý seznam. Podání v listinné podobě 
musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem 
voliče (ověření je osvobozeno od správního poplat-

ku) nebo v elektronické podobě podepsané uzná-
vaným elektronickým podpisem voliče nebo v elek-
tronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky. O osobně učiněném podání sepíše obecní 
úřad úřední záznam. Obecní úřad předá voličský 
průkaz osobně voliči (v případě voleb do Senátu 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb) nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí k vyzvednutí volič-
ského průkazu s úředně ověřeným podpisem voliče 
(ověření je osvobozeno od správního poplatku), 
anebo voličský průkaz voliči zašle. Voličský průkaz 
vydaný pro volby do Senátu opravňuje voliče hla-
sovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou 
volby vyhlášeny a  v  jehož územním obvodu je 
volič hlášen k trvalému pobytu, tj. v případě voleb 
v senátním volebním obvodu č. 34 – Liberec pouze 
ve 42 obcích zařazených do senátního volebního 
obvodu č. 34 – Liberec.

Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů 
se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém 
seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou 
volby vyhlášeny, tj. v případě voleb do Zastupitel-
stva Libereckého kraje pro voliče zapsané ve stá-
lých seznamech obcí na území Libereckého kraje. 
Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi 
prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možné 
pouze osobně. Žádosti o vydání voličského průkazu 
a kompletní informace k voličským průkazům pro 
konkrétní druh voleb je možné nalézt na webových 
stránkách města Liberec www.liberec.cz/volby.

Hlasování na  území města Liberec proběh-
ne na  obvyklých místech v  87 volebních okrs-
cích, včetně Vratislavic nad Nisou. Voliči obdrží 
v modré obálce dvoje hlasovací lístky, jednak sadu 
hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva 
Libereckého kraje a jednak sadu hlasovacích lístků 
pro volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním 
obvodu č. 34 – Liberec. Společně s hlasovacími 
lístky voliči obdrží i  informační leták, jak při vol-
bách postupovat. Údaj o tom, ve kterém volebním 
okrsku hlasují, bude včetně adresy volební místnos-
ti uveden na doručovací obálce.

Všechny volební místnosti budou řádně označe-
ny. Seznam všech volebních místností bude možné 
nalézt na oznámení o době a místě konání voleb 
nebo na webových stránkách statutárního města 
Liberec www.liberec.cz/volby. 

Informace k volbám do zastupitelstev 
krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

V říjnu 2016 proběhnou volby do zastupitelstev krajů a do Senátu 
Parlamentu ČR. Dle rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení 
voleb do Senátu Paramentu České republiky a o vyhlášení voleb 
do zastupitelstev krajů č. 138/2016 Sb., ze dne 21. 4. 2016 se volby 
uskuteční ve dnech 7. 10. a 8. 10. 2016. Případné druhé kolo voleb do 
Senátu se uskuteční 14. a 15. 10. 2016. Území města Liberec je součástí 
senátního obvodu č. 34, ve kterém volby do Senátu letos proběhnou.

LÍSTKY BUDOU VE SCHRÁNCE
Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději tři 

dny přede dnem voleb, tj. nejpozději v úterý 4. 10. 2016. Ve 
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. Hlasovací lístky pro případné 2. kolo voleb do 
Senátu již nebudou voliči dodány předem, ale volič je obdr-
ží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.

SENÁT ŽLUTÝ, KRAJ ŠEDÝ
Hlasovací lístky a  úřední obálky budou pro jednotlivé 

druhy voleb barevně odlišeny. Hlasovací lístky a  úřední 
obálky pro volby do I. kola Senátu budou barvy žluté. Volič 
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží do 
žluté úřední obálky jeden hlasovací lístek žluté barvy pro 
kandidáta do Senátu, pro kterého se rozhodl hlasovat. Pro 
volby do Senátu se hlasovací lístek neupravuje.

V případě voleb do zastupitelstev krajů budou hlasovací 
lístky a úřední obálky barvy šedé. Hlasovací lístky pro vol-
by do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politic-
kou stranu, hnutí nebo koalici samostatně. Volič v prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží do šedé úřední 
obálky jeden šedý hlasovací lístek. Na tomto šedém hlaso-
vacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nej-
výše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

HLASOVACÍ LÍSTEK PRO PŘÍSLUŠNÉ VOLBY MUSÍ BÝT 
ODEVZDÁN VE SPRÁVNÉ, BAREVNĚ ODLIŠENÉ ÚŘEDNÍ 
OBÁLCE, JINAK JE NEPLATNÝ. Je  -li v úřední obálce vloženo 
více hlasovacích lístků, je hlas také neplatný.

HLASOVÁNÍ MIMO VOLEBNÍ MÍSTNOST
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, 

důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. Stejně tak vyhoví obecní 
úřad i voliči, který je hospitalizován v nemocnici nebo v ob-
dobném zdravotním zařízení a  toto zařízení se nachází ve 
stejném volebním okrsku jako trvalý pobyt voliče.

V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voli-
či dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacím lístkem. Při hlasování postupují vždy členové 
volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 
Požadavky na návštěvu s přenosnou hlasovací schránkou 
je možné hlásit na tel: 485 244 948 nebo 485 244 841.

OMEZENÝ PROVOZ A UZAVŘENÍ
REGISTRU VOZIDEL – BUDOVA URAN

V  souvislosti s  přípravou a  konáním voleb do zastupi-
telstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR bude v pátek dne 
7.  10.  2016 omezen provoz na oddělení registru vozidel 
v budově URAN. Úřední hodiny budou v  tento den pouze 
od 8:00 hodin do 12:00 hodin. V sobotu dne 8.  10. 2016 
bude toto pracoviště zcela uzavřeno. V případě konání dru-
hého kola voleb do Senátu bude shodné omezení v pátek 
14. 10. 2016 a v sobotu 15. 10. 2016. Důvodem je umístění 
volební místnosti v prostorách pracoviště registru vozidel.

Senát II. kolo – 14. a 15. října

WWW.LIBEREC.CZ/VOLBY  WWW.MVCR.CZ/VOLBY
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Liberec přichází ročně  
o 800 milionů korun z daní

Liberec, páté největší město v České republice, zaostává ve svém  
rozvoji za jinými městy. Proč? Nemá žádné příjmy z prodeje majetku, 

ten již minulá vedení města rozprodala. Zároveň splácí obrovský dluh 
ve výši 2 miliard korun. Ale hlavně má díky jednomu špatnému zákonu 

extrémně nevýhodný podíl na daních přerozdělovaných státem. Plzeň nebo 
Ostrava získávají na obyvatele ročně 20 000 Kč, Liberec pouze 11 500 Kč. 

Bez změny tohoto zákona naše školy, silnice a parky nikdy neopravíme.

� Kandiduji do Senátu, abych pomohl našemu 
městu. Špatné zákony je potřeba změnit.

jankorytar.czJan Korytář

PŘÍLOHA VOLBY 2016 / PLACENÁ INZERCE
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Hraju fair play.  
Ve sportu i v politice. 
Hrát fair play je pro mě důležité. To se bohužel v politice 

moc nenosí, možná i proto jsem byla již dvakrát odvolána 
z politické funkce. V roce 2011 v Liberci, v roce 2014 na kraji.
Nechceme krýt zkorumpované politiky, nevýhodné smlouvy, 

pokřivené dotace… Můžeme si to dovolit, jsme nezávislí, kmotři 
nás neřídí. A ještě jedna věc: Chceme prosadit, aby kraj více 

přispíval na ZOO, botanickou nebo divadlo, protože slouží 
celému kraji, ale platí je hlavně Liberec. Tak, aby to bylo fér.

� Pro kraj, kde se dobře žije nejen vyvoleným.

zmena.czZuzana Kocumová
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Michael Canov
55 let, VŠ (Ing.), starý (duchem 
mladý) mládenec, starosta 

Jsem dlouholetý staros-

, 
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Zjednodušme to!
Nebojíme se 

věci řešit

Ing. Martina Bufková Rychecká
nezávislá kandidátka 

do Senátu

Ing. Dan Ramzer
kandidát ODS
na hejtmana

MUDr. Jiří Chalupa
Ing. Josef Šorm
MUDr. Přemysl Sobotka
Mgr. Petr Židek, MPA

KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
ZA MĚSTO LIBEREC

4
6
10
12

PŘÍLOHA VOLBY 2016 / PLACENÁ INZERCE

JEN ZDRAVÝ SYSTÉM 
MŮŽE FUNGOVAT! 

MUDr. Peter Hromádka
přednosta chirurgie Krajské nemocnice Liberec

kandidát na senátora,
nezávislý s podporou TOP 09

Problémy Liberce, které chci jako senátor řešit: 
• prioritní je výstavba nové krajské nemocnice
• neexistence územního plánu a koncepce rozvoje města, což 

omezuje nejenom obyvatele, ale i rozvoj podnikatelských aktivit
• přeplněnost oblasti nákupními centry s minimem zelených 

ploch v centru města 
• vznik železničního koridoru Liberec - Praha
• krajské město Liberec potřebuje plnohodnotné krajské instituce

ZNÁM ŘEŠENÍ 
a rád se o svá stanoviska podělím. 

Máte jiné problémy?

Kontaktujte mě na mém 
nebo na volim@hromadkadosenatu.cz

http://hromadkadosenatu.cz/

POJĎME DO PROBLÉMŮ ŘÍZNOUT
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MAREK
VÁVRA
DO SENÁTU

Bez poctivé práce 
není řádná politika
ani dobré 
pivo!

Zámecký pivovar Frýdlant
www.marek-vavra.cz
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LIBERECKÝ
KRAJ

Roman 
Baran              

Jitka Volfová 
kandidát na hejtmanku

Libereckého kraje Martina 
Teplá

Robert 
Gamba

PŘIJĎTE 

K VOLBÁM 

7. - 8. 10. 2016

Zuzana
Wudyová

www.anobudelip.cz/liberecky-kraj    www.chcemelepsicesko.cz

Radka 
Lou ková 
Kotasová

liberecky_zpravodaj.indd   2 5.9.2016   19:11:36

PŘÍLOHA VOLBY 2016 / PLACENÁ INZERCE
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BEZPEČNOST - kraj bez rizik
• Posílíme systém krizového ízení a práci IZS 
• Posílíme akceschopnost jednotek dobrovolných hasi
• Rozší íme systém prevence kriminality 

EKONOMIKA - více investic do nového rozvoje kraje
• Podpo íme rozvoj podnikání investicemi 
• Investujeme do nemocnic, škol a za ízení sociálních služeb 
• Udržíme vyrovnaný rozpo et

ZDRAVÉ ZDRAVOTNICTVÍ a dostupná péče pro všechny
• Zajistíme dostupnou a kvalitní pé i pro všechny
• Chceme stabilní zdravotnictví s kvalitním vedením 
• Zasadíme se o rozvoj obou krajských nemocnic

ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ - vzdělání obraz kultury kraje
• Podpo íme celoživotní vzd lávání ob an  
• Zajistíme rozvoj technického vzd lání ve spolupráci se zam stnavateli 
• Nebudeme rušit speciální školy 

SOCIÁLNÍ OBLAST - myslíme na všechny 
• Vytvo íme informa ní portál o sociálních a zdravotních službách a dávkách 
• Podpo íme terénní a ambulantní sociální služby 
• Podpo íme zlepšení služeb v pobytových za ízeních

DOPRAVA 
• Podporujeme programy na zvýšení bezpe nosti silni ního provozu 
• Požadujeme realizaci a dokon ení obchvat  m st a obcí 
• Údržba komunikací rychle, kvalitn  a za rozumnou cenu 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - obraz nás všech 
• Soust edíme se na likvidaci ekologických zát ží a rozvoj ešení odpadového hospodá ství 
• Budeme pracovat na zajišt ní dostatku pitné vody a problematice sucha a povodní 
• Podpo íme dodávky regionálních potravin do škol a rodinám v kraji 

CESTOVNÍ RUCH A KULTURA - potenciál pro ekonomický rozvoj regionů 
• Podpo íme kulturní akce a jejich spravedlivé spolufi nancování 
• Podpo íme cestovní ruch ve všech sm rech 
• Podpo íme podnikatele v cestovním ruchu

REGIONÁLNÍ ROZVOJ - Liberecký kraj, místo, kde chceme žít
• Zajistíme rovnom rný konkurenceschopný ekonomický rozvoj celého kraje 
• Zlepšíme podmínky pro život na venkov  
• Podpo íme inovativní podnikání 
• Zajistíme efektivní dota ní politiku rozvoje 

NAŠE PROGRAMOVÉ PRIORITY
PRO LIBERECKÝ KRAJ

liberecky_zpravodaj.indd   3 5.9.2016   19:11:41
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 IV. 2014

ZPRAVODAJ
LIBERECKY`

REKALAMA 
V TISKU? JEN TAM, 

KDE TO MÁ 
SMYSL!

45 500 ks
KAŽDÝ MĚSÍC

WWW.LIBEREC.CZ/ZPRAVODAJ
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PROČ KANDIDUJI DO SENÁTU
Více než třicet let jsem se staral o bez-

pečnost občanů jako policista a jako okres-
ní ředitel Policie ČR v Liberci. Jako senátor 
bych měl možnost v této práci pokračovat 
jinými, účinnějšími prostředky. Měl bych 
možnost iniciovat a podílet se na prosazení 
takových legislativních změn, které budou 
lépe chránit slušné lidi před kriminalitou, 
korupcí a jiným protiprávním jednáním.

Spravedlnost a zodpovědnost, právo 
a bezpečnost, ale především jejich efekti-
vita je to, co bych chtěl nejvíce prosazovat 
jako člen Senátu.

JSEM PRO:
1. Bezpečí ulic a našich domovů.
2. Zrychlení a zjednodušení soudního 

řízení bez újmy na právech účastníků řízení.
3. Boj proti všem formám násilí na 

ženách a dětech, odstranění ekonomic-
kých překážek přístupu občanů k právu 
(bezplatná právní pomoc, úprava soudních 
a správních poplatků apod.).

4. Zavedení hmotné odpovědnosti stát-
ních úředníků, soudců i veřejných činitelů, 
kteří svým jednáním způsobí škodu.

5. Spravedlivou valorizaci důchodů 
a zdanění církevních restitucí.

6. Rovný přístup ke vzdělání.

ODMÍTÁM:
1. Záměr vydat Polsku část území ve 

Frýdlantském výběžku.
2. Zrušení nemocnice ve Frýdlantu jako 

jediného podobného zařízení v této oblasti.
3. Rozšíření dolů v  polské Bogatyni 

a s tím spojené riziko ztráty spodních vod 
v přilehlých obcích na našem území.

4. Nekontrolovanou a neřízenou mig-
raci.

5. Vysokou míru kriminality a snadnou 
dostupnost drog.

BEZPEČNÝ A SPRAVEDLIVÝ STÁT
Za mimořádné bezpečnostní riziko 

považuji současnou migraci. Po Evropě se 
pohybují tisíce lidí, o kterých nikdo nic neví, 

nemají doklady a nelze zjistit jejich minu-
lost. Kolik je mezi uprchlíky fanatiků, kteří 
se mohou uchýlit k terorismu, násilným 
a sexuálně motivovaným trestným činům, 
nikdo neví. Jsem bytostně přesvědčen, že 
tito fanatici své postoje a hodnotové kate-
gorie nezmění, o tom mě ostatně utvrdily 
i teroristické útoky v Paříži, Bruselu a os- 
tudné události o silvestrovské noci v Kolíně 
nad Rýnem, ve Švédsku a dalších zemích. 
Jsem toho názoru, že příčiny migrační vlny, 
která se valí do Evropy, se musí řešit tam, 
kde vznikly. Je skandální, že představitelé 
EU místo toho, aby zajistili střežení vněj-
ších hranic Unie, tak pod hrozbou různých 
sankcí nutí členské země k přijetí konkrét-
ního počtu uprchlíků.

A naše vláda místo toho, aby včas zabez-
pečila hranice, tedy bezpečnost vlastních 
občanů tak, jak to dělá např. Rakousko nebo 
Maďarsko, trpí ve vztahu k Unii akutní servi-
litou a přes nesouhlas drtivé většiny občanů 
se rozhodla uprchlíky přijímat. To považuji 
za nepřijatelné a odsouzeníhodné. 

„BEZPEČNOST NENÍ VÝSADOU, 
ALE PRÁVEM KAŽDÉHO OBČANA“

Mgr. Jaroslav Havelka, kandidát do Senátu PČR a zastupitelstva Libereckého kraje:

Mgr. Jaroslav Havelka
bezpečnostní expert,  

externí středoškolský učitel, 65 let
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