
Opakované volby do Zastupitelstva města Strakonice  

konané v sobotu 14. prosince 2019 

 

Informace pro volební strany: 

Kandidátní listiny s prohlášeními kandidátů se odevzdávají na Městský úřad Strakonice, Na 

Stráži 270, 1. patro – v kanceláři p. Švihálková, p. Vaněčková. Nejpozdější termín odevzdání 

je ve středu 9. října 2019 do 16,00 hodin. Kandidátní listinu s prohlášeními kandidátů předává 

zmocněnec, který může opravovat chyby na kandidátní listině. Změna proti minulosti: věk 

kandidáta na kandidátní listině se uvádí KE DNI VOLEB, tj. k 14.12.2019, a NE ke dni podání 

kandidátní listiny!!! Je třeba uvést celé jméno zmocněnce, adresu trvalého pobytu, 

telefonický kontakt a e-mail. Uvede se i náhradník zmocněnce se všemi náležitostmi jako u 

zmocněnce. 

Informace pro volební strany a pro zájemce o členství v okrskových volebních 

komisích: 

Opakované volby jsou jednodenní. Volební místnost je otevřena pro voliče od 7,00 hodin  do 

22,00 hodin, v 22,00 hodin se volební místnost uzavře a kompletní komise začne sčítat hlasy – 

cca 2-5 hodin. Členové komise se sejdou před volební místností v sobotu 14. prosince 2019 

v 6,00 hodin, aby do 7,00 hodin připravili a označili volební místnost náležitostmi podle 

zákona. 

Odměna za tyto jednodenní volby je jako při řádných dvoudenních volbách: člen komise 1800 

Kč, místopředseda 2100 Kč a předseda 2200 Kč. Dále má každý člen nárok na 2 hodiny volna 

mezi 7,00 a 22,00 hodinou i opakovaně, pouze ale v případě stálé přítomnosti nadpoloviční 

většiny členů v komisi. Předseda bude mít připravený harmonogram, kde bude rozepsáno 

čerpání 2 hodin volna všech členů. Při nepřítomnosti více jak 2 hodiny se ruší členství v komisi.  

Je možné, že se opakované čerpání zkrátí např. na 1,5 hodiny. Všichni členové komisí si budou 

odchod a příchod zapisovat a podepíší. Od zapisovatele každý člen obdrží 1 ks stravenky 

v hodnotě 195 Kč proti podpisu. 

Každá zaregistrována volební strana může do čtvrtka 14. listopadu 2019 delegovat člena do 

každé okrskové volení komise ve Strakonicích. Delegovanému členovi je nutné zdůraznit 

náročnost volebního dne, kdy je předpoklad činnosti člena komise v sobotu 14. prosince ráno 

od 6,00 hodin do brzkých ranních nedělních hodin, tedy cca 20 – 24 hodin.  

Zájemci o členství se mohu hlásit od 2.9.2019 do 14.11.2019 buď u volební strany, která 

podá kandidátní listinu pro opakované volby  do Zastupitelstva města Strakonice anebo na 

Městské úřadu ve Strakonicích u p. Švihálkové (tel. 383700221) nebo p. Vaněčkové (tel. 

383700210) v 1. patře budovy Na Stráži 270 (nad Komerční bankou). Každý by měl zvážit svoje 

možnosti (zdravotní, časové) a podle toho si vyhodnotit své členství v komisi.  



Ve středu 20. listopadu 2019 se bude od 14,00 hodin konat I. zasedání členů okrskových 

volebních komisí v Městském kulturním středisku ve Strakonicích na velkém sále. Účast 

delegovaných členů je povinná. V případě neúčasti na tomto zasedání bude z odměny 

odečtena částka 90,- Kč. Budeme všechny delegované členy komisí obesílat tak, aby nejpozději 

v úterý 19. listopadu dostali informaci, do jaké komise jsou umístěni. Prosíme o předání výše 

uvedených informací všem delegovaným členům od volebních stran. 

Vzory kandidátních listin pro různé typy volebních stran, prohlášení kandidáta a vzor tiskopisu 

pro delegování členů od volebních stran jsou na webových stránkách města Strakonice 

www.strakonice.eu/volby. 

 

 


