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 srpen 2018  

Rychnovské listy 

Volební speciál 

Vážení spoluobčané, 

přinášíme Vám speciální vydání Rychnovských listů, které se týká výhradně 

voleb do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR.  

Základní informace 

Volby se budou konat 5. a 6. října 2018, v případě  

2. kola Senátních voleb 12. a 13. října. 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 zastupitelstev obcí: 

zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení 

některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

volby do Senátu PČR: 

zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně  

a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 

č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 

Kdo může volit 

Zastupitelstvo 

Voličem je svéprávný státní občan ČR, ale i státní občan jiného členského 

státu EU, který alespoň v první den voleb má trvalý nebo přechodný pobyt v 

obci, kde chce volit.  (Občané jiných členských státu EU budou na základě 

svojí žádosti, podané u OÚ do 3. října 2018 do 16:00 hodin, zapsáni do 

dodatku stálého seznamu voličů.)  
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Voličem je občan, který alespoň druhého dne voleb dosáhl věku 18 let 

(nejpozději 6. října) a není-li omezen na osobní svobodě z důvodu výkonu 

trestu odnětí svobody, nebo z důvodu ochrany zdraví lidu (např. uzavřené 

infekční oddělení). 

Senát 

Voličem je svéprávný státní občan ČR, který alespoň v první den voleb má 

trvalý pobyt ve volebním obvodu, kde chce volit. Voličem je občan, který 

alespoň druhého dne voleb dosáhl věku 18 let (nejpozději 6. října) a není-li 

omezen na osobní svobodě z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, nebo z 

důvodu ochrany zdraví lidu (např. uzavřené infekční oddělení) 

Kandidáti 

Kandidátní listiny bylo možné registrovat do 31. července 2018 u registračního 

úřadu MěÚ Moravská Třebová. V naší obci byl registrován jeden nezávislý 

kandidát a dvě sdružení nezávislých kandidátů.  

Do 3. října 14:00 hodin je možnost vzdání se nebo odvolání kandidatury.  

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 tyto volby bude min. 6 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 5. října 2018. 

Voličský průkaz pro volby do Senátu 

Volič do Senátu může požádat o vydání voličského průkazu písemně do 28. 

září a osobně do 3. října. Na voličský průkaz je možné volit ve všech obcích ve 

volebním obvodu č. 50 Svitavy. 
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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 v OVK 

Členem okrskové volební komise (OVK) může být každý volič vyjma kandidátů.  

Do 5. 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 nabídla všem kandidujícím zveřejnění jejich 

volebních programů v těchto Rychnovských listech. Nikdo z kandidátů tuto 

nabídku nevyužil, v závěru RL Vás seznámíme se všemi kandidáty do 

zastupitelstva naší obce. 

Všechny kandidáty i občany zveme na poslední zasedání současného 

zastupitelstva obce. Na tomto zasedání se můžete představit jako 

kandidáti, debatovat se současnými zastupiteli a prostor bude dán  

i pro debatu s voliči. Po ukončení zasedání jste zváni k posezení  

s občerstvením.   
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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.  

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. 

Představení kandidátů 

Nezávislý kandidát - Eduard Mengr, 70 let, důchodce 

Sdružení nezávislých kandidátů: 

 bez dalšího názvu 

1. Ing. Pavel Baroš, 57 let, technik ČEZ 

2. Miroslav Švancara, 59 let, Městská policie MT 

3. David Novák, 39 let, řidič, traktorista 

4. David Pavlík, 39 let, dělník 

5. Vlastimil Topič, 32 let, dělník 

6. Zdeněk Špičák, 54 let, dělník 

7. Ladislav Chromec, 51 let, brusič kovů 

8. Milan Katovský, 64 let, důchodce 

 Občané za rozvoj Rychnova 

1. Milan Hána, 39 let, starosta obce 

2. Ing. Petr Švehla, 43 let, IT manažer 

3. Hana Šmídová, 53 let, mistrová 

4. Miroslav Sekanina, 34 let, elektromechanik 

5. Radka Judová, 48 let, prodavačka 

6. Josef Henzl, 65 let, důchodce 

7. Mgr. Hana Pokorná, 34 let, OSVČ 

8. Martina Soldánová, 41 let, OSVČ 

9. Hana Hánová, 66 let, důchodkyně 


