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VOLBY

INFORMACE OBČANŮM
městské části Praha 11

olby do Poslanecké sněmovny ParV
lamentu České republiky se konají
ve dvou dnech, v pátek 2. června 2006

od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. června 2006 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.

Volič

Volit mohou pouze voliči, tj. státní občané České republiky, kteří alespoň druhý
den voleb dosáhli věku nejméně 18 let.
Voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu
voličů podle místa trvalého pobytu.
Připomínáme, že volič ve volební
místnosti musí prokázat svou totožnost
a státní občanství ČR. V této souvislosti doporučujeme zkontrolovat dobu
platnosti svého občanského průkazu
a případně, vzhledem ke lhůtám, požádat na odd. evidence obyvatel a osobních dokladů našeho úřadu o vydání
nového občanského průkazu.
Volič, který se ze závažných zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat náš úřad
(p. Henychová, tel.: 267 902 391) nebo
ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním
obvodu svého volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Volební okrsky

Městská část Praha 11 je rozdělena na
61 stálých volebních okrsků. O době
a místě konání voleb jste informováni
Oznámením starostky naší městské
části. Hlasování probíhá ve stálých
volebních okrscích, čísla jednotlivých
okrsků, adresy volebních místností
a vymezení jednotlivých volebních okr-

sků je uvedeno v příloze Oznámení.
Adresy volebních místností jsou totožné
s adresami volebních místností v minulých volbách.

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době
voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může volit na voličský průkaz.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do
výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve
dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě
zvláštním volebním okrsku vytvořeném
při zastupitelském nebo konzulárním
úřadě České republiky v zahraničí.
Požádat o vydání voličského průkazu lze:
a.) písemnou žádostí s ověřeným
podpisem voliče, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. do 26. května 2006, na
adresu ÚMČ Praha 11, odbor
vnitřních věcí, Ocelíkova 672/1,
149 41 Praha 415
b.) osobně, do okamžiku uzavření
stálého seznamu do 31. 5. 2006
do 16.00 hodin v budově úřadu
v ulici Vidimova 1324, odbor
vnitřních věcí, kancelář č. 221,
Předávání voličských průkazů začíná
na výše uvedené adrese nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. 18. 5. 2006 a končí
31. 5. 2006 v 16.00 hodin.
Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí
pověří jinou osobu, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu.
Další možností je, že úřad voličský průkaz voliči zašle do vlastních rukou na
adresu uvedenou v žádosti.
Bližší informace získáte na tel. čísle:
267 902 391, p. Henychová

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
tarostka městské části Praha 11
S
podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se uskuteční dne 2. června 2006 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a dne 3. června 2006 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
2. Místa konání voleb: viz okrsky

3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3
dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Praze, dne 18. dubna 2006
Marta Šorfová, starostka MČ Praha 11
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Hlasovací lístky

Pro každou politickou stranu, politické
hnutí a koalici, které byly zaregistrovány ve volebním kraji „Hlavní město
Praha“ jsou tištěny samostatné hlasovací lístky. Kompletní sady hlasovacích
lístků společně s informací o způsobu
hlasování a informační kartičkou s konkrétní adresou volební místnosti a číslem svého volebního okrsku obdržíte
nejpozději tři dny před konáním voleb.
Z důvodu předcházení problémům
při doručování hlasovacích lístků se na
Vás obracíme se žádostí o řádné označení Vašich poštovních schránek.

Seznam politických stran,
politických hnutí a koalic,
jejichž kandidátní listiny byly
registrovány za volební kraj
Hlavní město Praha
s vylosovanými čísly
pro označení hlasovacích lístků
1. Strana zdravého rozumu
3. Balbínova poetická strana
5. Právo a Spravedlnost – ANO tradiční
rodině, NE korupci a kriminalitě
6. NEZÁVISLÍ
7. Česká pravice
8. Koruna Česká (monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)
9. Občanská demokratická strana
10. Česká strana sociálně demokratická
11. SNK Evropští demokraté
12. Unie svobody – Demokratická unie
14. Pravý Blok – strana za
ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ
daně, MINIMALIZACI byrokracie,
SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA
a PŘÍMOU demokracii
WWW.CIBULKA.NET
15. 4 VIZE – 1.Daňový systém na jednom
listu formátu A4. 2.Regulace inovace+Vysoká kvalita=Kratší pracovní
týden. 3.Rodinný dům pro každého
snadněji. 4.Reklama, která informuje,
ano, reklama, která ovlivňuje, ne.www.4vize.cz.
16. Česká strana národně socialistická
18. Strana zelených
19. Humanistická strana
20. Komunistická strana Čech a Moravy
21. Koalice pro Českou republiku
22. Národní strana
24. Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
25. Nezávislí demokraté
(předseda V. Železný)
26. STRANA ROVNOST ŠANCÍ
Poznámka: Celkem kandiduje do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
26 politických stran, politických hnutí
a koalic. Vylosována čísla, která chybí
v číselné řadě patří volebním stranám,
které v Hlavním městě Praha nepodaly
kandidátní listiny.

