
„Rychnovské listy“   

červenec  2014 

 

 

Volební speciál 
 

Vážení spoluobčané, 

přinášíme Vám speciální vydání Rychnovských listů, které 

se týká výhradně voleb do zastupitelstva obce.  

 

Základní informace: 

Volby do zastupitelstva obce se budou konat  

10. a 11. října 2014. K volbám se můžete dostavit 

v pátek od 14,00 do 22,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 

14,00 hod. 

 

V obci Rychnov na Moravě se do zastupitelstva 

bude volit 9 mandátů. 

                                        

Zákonná úprava 

Volby do zastupitelstva obce se řídí zákonem č. 

491/2001Sb. v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb. 

v platném znění. Zákony jsou k dispozici na webu obce 

www.rychnovnm.cz , zde je k dispozici i vzor kandidátní 

listiny a petice. 

Kdo může volit 

Voličem je svéprávný státní občan ČR, ale i státní občan 

jiného členského státu EU, který alespoň v první den voleb 

(nejpozději 10. října) má TRVALÝ pobyt v obci, kde chce 

volit. 

Voličem je občan, který alespoň druhého dne voleb dosáhl 

věku 18 let (nejpozději 11. října) a není-li omezen na 

osobní svobodě z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, 

nebo z důvodu ochrany zdraví lidu (např. uzavřené infekční 

oddělení) 

Kdo může být volen 

Kandidátem, může být každý volič - postačí tedy, má-li 

kandidát trvalý pobyt v obci, ve které kandiduje, přičemž 

kandidatuře nebrání omezení osobní svobody z důvodu 

ochrany zdraví lidu. 

Jak postupovat když chci kandidovat 

Kandidátní listiny mohou podávat následující typy 

volebních stran: politické strany, politická hnutí a 

jejich koalice, dále nezávislí kandidáti (kandidují každý 

http://www.rychnovnm.cz/


„sám za sebe“), sdružení nezávislých kandidátů (před 

podáním kandidátní listiny nepodléhají žádné předchozí 

registraci) a sdružení politických stran nebo 

politických hnutí a nezávislých kandidátů (taktéž 

nepodléhají předchozí registraci).  

Pro volby do zastupitelstva obce Rychnov na Moravě 

mohou být podány kandidátní listiny, kde bude uvedeno 

maximálně 9 kandidátů.  

Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní 

listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. 

Sdružení nezávislých kandidátů uvede na kandidátní listinu 

také zmocněnce a náhradníka zmocněnce. 

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení 

nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní 

listině petici podepsanou voliči podporujícími její 

kandidaturu. 

Podpis na petiční listině nikterak voliče nezavazuje k volbě 

kandidáta či sdružení nezávislých kandidátů, volič může 

podepsat několik peticí. 

Náležitosti petice 

V záhlaví petice a na každé její další straně musí být 

uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do 

kterého volební strana kandiduje a rok konání voleb. Vedle 

podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, 

datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému 

pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze 

započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů 

samých.  

Počet potřebných podpisů na petici upravuje zákon ve své 

příloze. V případě naší obce jde u nezávislého kandidáta o 

4% z celkového počtu občanů obce k 1. 1. 2014 - nejméně 

však 25 podpisů, u sdružení nezávislých kandidátů o 7% 

z celkového počtu občanů obce k 1. 1. 2014. Což znamená, 

že nezávislý kandidát musí doložit petici s nejméně 25 

podpisy voličů a sdružení nezávislých kandidátů doloží 

petici s nejméně 42 podpisy voličů. 

Registrace kandidátky 

Kandidátní listinu a petici s potřebným počtem hlasů je 

potřeba podat u Registračního úřadu (MěÚ Moravská 

Třebová) do úterý 05. srpna 2014 do 16,00 hod. Bližší 

informace můžete získat na tel. č. 461 353 121 Ing. Pavel 

Šafařík - vedoucí odboru vnitřních věcí. 

Průběh voleb 

Volební místností v obci Rychnov na Moravě bude zasedací 

místnost Obecního úřadu, Rychnov na Moravě čp. 63. Pro 

zajištění řádného průběhu hlasování bude ustanovena 

okrsková volební komise (OVK), minimální počet členů této 

komise určuje starosta obce a v naší obci to pro volby do 



zastupitelstva obce bude 9 členů OVK. Každá volební 

strana může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem 

voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové 

volební komise. Členem OVK nemůže být kandidát. 

Pro volbu se volič dostaví osobně do volební místnosti, kde 

se prokáže platným dokladem potvrzujícím jeho totožnost 

a trvalý pobyt v obci (občanský průkaz nebo cestovním 

pas).     

V případě zdravotních problémů voliče je možno na žádost 

volit do přenosné volební schránky. Svůj zájem o volbu do 

přenosné volební schránky oznamte na OÚ osobně nebo 

na tel. 461 100 455 do pátku 10. října 2014. 

Výsledky voleb 

Okrsková volební komise po sečtení všech hlasů vytvoří 

zápis o výsledku voleb, který předá starostovi obce a 

registračnímu úřadu. Starosta bezodkladně informuje 

občany o předběžném výsledku voleb, po odsouhlasení 

výsledku voleb registračním úřadem bude oficiální výsledek 

zveřejněn na úřední desce a webu obce.  

Ustavující zasedání zastupitelstva 

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce 

svolává dosavadní starosta po uplynutí lhůty 10 dní pro 

podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost 

hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 

této lhůty, a jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo na 

neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní 

moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, 

pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno. 

Nabídka účasti při přípravě a konání voleb 

Kompletace a roznos volebních lístků 

Nabízíme možnost přivýdělku za kompletaci a roznos 

volebních lístků v obci Rychnov na Moravě. Tento 

přivýdělek je vhodný pro studenty. Zájemci se mohou 

hlásit na OÚ, pro tuto práci bude vybrán jeden zájemce. 

Požadavky: věk min. 15 let, zodpovědnost, znalost obce 

Rychnov na Moravě, trvalý pobyt v obci Rychnov na 

Moravě  

Členství ve volební komisy 

Členem okrskové volební komise (OVK) může být každý 

volič vyjma kandidátů.  

Do 10. září mají možnost volební strany delegovat 

zástupce do OVK, po tomto datu budou doplněny chybějící 

místa, tak aby byl naplněn stanovený minimální počet 

členů OVK. Pokud má někdo z voličů oprávněných volit 

v naší obci zájem stát se členem OVK, nechť ho sdělí na 

OÚ. V případě nutnosti doplnění členů OVK starosta obce 

vybere z přihlášených zájemců. Člen okrskové volební 

komise má nárok na finanční odměnu. 



 

Předvolební kampaň 

Obec Rychnov na Moravě nabízí všem kandidujícím 

zveřejnění jejich volebních programů na webu obce a 

v případě zájmu i v Rychnovských listech.  

Všechny kandidáty i občany zveme na poslední dvě 

zasedání současného zastupitelstva obce. Na těchto 

zasedáních se můžete představit jako kandidáti, debatovat 

se současnými zastupiteli a prostor bude dán i pro debatu 

s voliči. Nejbližší zasedání je plánováno na pondělí  

25. srpna 2014 a to poslední na pondělí 6. října 2014.  

 

Cíl voleb 

Cílem voleb do zastupitelstva obce je zvolení 9 členů 

nového zastupitelstva. Nově zvolení členové se sejdou na 

ustavujícím zasedání, kde ze svých řad zvolí starostu a 

místostarostu obce.  

Proto, aby byl obraz voleb co nejvěrnější potřebám a 

přáním občanů, je zapotřebí odpovídající volební účast, 

proto Vás zveme do volební místnosti a k volební schránce. 

Svým hlasem můžete nasměrovat obec, ve které žijete, 

směrem jakým si přejete. 

 

    Nabídka služeb obce 

 

Mulčování malotraktorem 150,- Kč/hod. 
Štěpkování větví 150,- Kč/hod. 
Práce s křovinořezem 150,- Kč/hod. 
Práce s motorovou pilou 150,- Kč/hod. 
Práce s motorovou sekačkou 
Práce tlakovým čističem 

150,- Kč/hod. 
150,- Kč/hod. 

Přibližování navijákem  150,- Kč/hod. 
Doprava materiálu na vleku malotraktoru 150,- Kč/hod. 
Stříhání živých plotů 150,- Kč/hod. 
Broušení řetězů motorových pil 30,-   Kč/kus 
Broušení zahradního nářadí 20,-   Kč/kus 
Ostatní práce dle požadavků občanů obce Rychnov na Moravě, cena 

dohodou. 

Veškeré služby provádí pracovníci obce a je nutno je objednat na 

obecním úřadě. U prací účtovaných v hodinové sazbě je minimální 

účtovaná doba 30 minut a práce musí být prováděny v intravilánu 

(zastavěné části) obce. Mimo toto území je nutná individuální 

kalkulace.  

 

      Adresy Obecního úřadu: 

Rychnov na Moravě č. p. 63 

569 34 Rychnov na Moravě 

e-mail:    ou@rychnovnm.cz 

              info@rychnovnm.cz 

  podatelna@rychnovnm.cz 

web:   www.rychnovnm.cz 

Redakční rada: Josef Henzl, e-mail: josef.henzl@rychnovnm.cz 

                            Milan Hána, e-mail: milan.hana@rychnovnm.cz 

                  Eduard Mengr, e-mail: eduard.mengr@rychnovnm.cz 
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