
Volby do obecních zastupitelstev

Ve dnech 10. a 11. října 2014 budeme volit v komunálních volbách své zástupce – do 
zastupitelstev svých městských částí a do Zastupitelstva hlavního města Prahy. V ně-
kterých částech Prahy sice současně proběhnou i volby do Senátu, ale městských částí 
pražské „šestnáctky“ se to netýká. 

V minulém vydání Novin Prahy 16 jsme informovali o podmínkách, které musí 
volič splňovat pro to, aby mohl uplatnit svůj hlas v těchto volbách. Povinností 
starostů jednotlivých městských částí je zajistit distribuci hlasovacích lístků (HL) 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tzn. že v úterý 7. října by je měli mít všichni 
voliči. Jeden hlasovací lístek je pro volby do zastupitelstva příslušné městské části, 
druhý do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Pokud se k někomu obálka se dvěma HL 
nedostane, nevadí, na „jeho“ úřadě mu je rádi vydají. O jejich vydání pak může 
každý volič požádat ve své volební místnosti.

Pro každé volené zastupitelstvo je jen jeden HL, na kterém jsou uvedeny všech-
ny kandidující strany a jejich kandidáti. Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí 
členů zastupitelstva (je to uvedeno na HL), může uplatnit všechny, jen několik, 
nebo žádný. Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, 
ty se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům podle následujících pravidel 
(za podmínek splnění pravidel platnosti hlasu):
1) Když volič označí jednu stranu a nic jiného – hlas se započte každému kandidá-
tu strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů 
zastupitelstva se volí.
2) Když volič označí jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty – hlas se započte 
každému kandidátovi strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, 
kolik členů zastupitelstva se volí, a k voličem provedenému označení jednotlivých kandi-
dátů této strany se nepřihlíží. 
3) Když volič označí jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran (jedné 
nebo více stran kromě označené strany) – hlas se započte napřed každému jednotli-
vě označenému kandidátu ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany 
v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů zastupi-
telstva (rozdíl mezi počtem volených a počtem jednotlivě označených). 
4) Když volič označí pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou 
z téže strany nebo z různých stran, hlas se započte každému označenému kandidátu.
Okrsková volební komise nejdříve zjišťuje počet hlasů pro každého kandidáta 
jednotlivě čárkovací metodou a až poté počty hlasů pro jednotlivé strany jako sou-
čet hlasů pro její kandidáty. 

Ve všech městských částech se bude volit všech 65 kandidátů do Zastupitelstva 
hl. m. Prahy, protože na rozdíl od voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2010 
tvoří Praha jeden volební obvod.

Kdo může volit? 
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb do-

sáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem 
stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení 
způsobilosti k právním úkonům. Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů, 
popřípadě v dodatku stálého seznamu voličů. 

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrs-
kovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem.  

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen 
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové 
volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou 
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise 
nebo zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit 
do úřední obálky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrs-
ková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle 
k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovací-
mi lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována 
tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební 
schránky hlasovat.

Doporučujeme všem voličům zkontrolovat platnost svého občanského průkazu, ze-
jména jeho platnost v době voleb. Pro ty občany, kteří zjistí, že občanský průkaz v do-
bě voleb pozbude platnosti, bude otevřeno pracoviště Úřadu městské části Praha 16, 
Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního, na 
náměstí Osvoboditelů 21/2a v Radotíně, kde mohou požádat o vydání občanského 
průkazu bez strojově čitelných údajů. Ten jim bude na počkání vystaven, avšak s do-
bou platnosti pouze jednoho roku. Je třeba přinést s sebou stávající občanský průkaz, 
dvě shodné fotografie ze současné doby. Dále doporučujeme vzít s sebou rodný list 
a doklad o rodinném stavu. Pro zapsání vysokoškolských titulů a vědeckých hodností 
předložte příslušné diplomy. V případě ztráty, odcizení nebo zničení občanského prů-
kazu platí výše uvedené a je nutné uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč.

Informace týkající se občanských průkazů obdrží voliči na tel. číslech 
234 128 245, 234 128 247 nebo 234 128 229, popřípadě osobně na Oddělení evi-
dence obyvatel a osobních dokladů ÚMČ Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 
Praha-Radotín.

ADRESY A KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ ÚŘADY, KDE 
JE MOŽNO ZÍSKAT INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VOLEB

» Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor občansko správní, náměstí
       Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín, Mgr. Jiannis Georgiou, DiS.,
       tel.: 234 128 240, Bc. Ondřej Nachtigal, tel.: 234 128 242,
       e-mail: spravni@praha16.eu,
» Městská část Praha - Lipence, Úřad městské části, K Obci 47, Praha-Lipence,
       tajemnice Hana Schwarzová, tel.: 257 924 350,
      e-mail: schwarzova@mclipence.cz,
» Městská část Praha - Lochkov, Úřad městské části, Za Ovčínem 1,
       Praha-Lochkov, tajemnice Bc. Vladimíra Schwabová, tel.: 257 811 836, 

e-mail: urad@praha-lochkov.cz,
» Městská část Praha - Velká Chuchle, Úřad městské části, U Skály 262,
      Praha-Velká Chuchle, Sekretariát, Odbor vnitřní správy a soc. věcí,
      pokladna, Jana Černá, tel.: 257 940 326, e-mail: cerna@chuchle.cz, 
» Městská část Praha - Zbraslav, Úřad městské části, vedoucí odboru
      Kancelář starosty Ing. Ivana Kohoutová, tel.: 257 111 817,
      e-mail: ivana.kohoutova@mc-zbraslav.cz, Marta Spáčilová, asistentka,
      tel.: 257 111 834, e-mail: marta.spacilova@mc-zbraslav.cz.

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI – UMÍSTĚNÍ A KONTAKTY

MČ Praha-Lipence
Volební okrsek č. 39001 – Základní škola Lipence, Černošická 168,
tel.: 724 189 008.

MČ Praha-Lochkov
Volební okrsek č. 40001 – zasedací místnost Úřadu MČ, Za Ovčínem 1,
tel.: 724 305 268.

MČ Praha 16 (Radotín)
Volební okrsek č. 16001 - Dům s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c,
pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese: Častonická, Hadravská, Jarkovská, 
K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem, 
Prvomájová – č. or. lichá 1-9 (stará zástavba), Safírová, Slavičí, Slinková,
Strážovská - č. or. 3-17 a 2-6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, V Sudech, Vápenná, 
Vinohrady, tel.: 702 279 091.
Volební okrsek č. 16002 - Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15,
pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese: Dehtínská, Javořická, Jelenovská, 
Karlická, Kolová, Lošetická, Na Viničkách, Na Výšince, náměstí Osvoboditelů 
- stará zástavba u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, Staňkovka,
U Starého stadionu, U Viniček, Vojetická, Zderazská, Zdická, tel.: 702 279 092.
Volební okrsek č. 16003 - Sportovní hala Radotín, U Starého stadionu 1585/9,
pro voliče bydlící v oblasti Sídliště na adrese: Sídliště, Týřovická, tel.: 702 280 845.
Volební okrsek č. 16004 - Základní škola Radotín, přístavba u budovy jídelny,
Loučanská 1112/3,
pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po Rymáň na adrese:
Horymírovo náměstí, Václava Balého, Felberova, Ježdíkova, K Berounce,
K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, Macháčkova, Na Rymáni,
náměstí Sv. Petra a Pavla, Stadionová, Zítkova, tel.: 702 279 040.
Volební okrsek č. 16005 - Jazyková škola Channel Crossings, Vrážská 238/8,
pro voliče bydlící v oblasti Benátek na adrese: Josefa Kočího, K Přívozu, Kraslická,
Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, 
V Parníku, Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická, tel.: 702 279 041.
Volební okrsek č. 16006 - Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15,
pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese: Chatová, Jarmily Novotné,
Kalabisova, K Višňovce, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou,
Radkovská, Sobětická, Solná, Strážovská - mezi č. or. 63-123 a 58-78 včetně
č. ev. 2141, Strunkovská, Topasová, U Sanatoria - č. or. 11-45
a 26-52, Živcová, tel.: 702 279 042.
Volební okrsek č. 16007 - Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2,
pro voliče bydlící v oblasti Říháku na adrese: Achátová, Ametystová, Býšovská, 
Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na Betonce - mezi č. or. 7-17 a 2-24
včetně č. ev. 2098 (stará zástavba), Na Říháku, Prvomájová - mezi č. or. 18-36 a 11-47,
Strážovská – mezi č. or. 8-56 a 19-61, Štěrková, U Sanatoria mezi č. or. 1-9 a 6-22, 
U Vápenky, Vykoukových, tel.: 702 279 043.
Volební okrsek č. 16008 - Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15, 
pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště na adrese: Na Betonce (nová zástavba),
Prvomájová - č. or. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů (nová
zástavba), tel.: 702 279 093.

MČ Praha-Velká Chuchle
Volební okrsek č. 54001 – ZŠ Charlotty Masarykové – učebna 2. A
(přízemí nové přístavby), Starochuchelská 240, Velká Chuchle, tel.: 602 200 832.
Volební okrsek č. 54002 – ZŠ Charlotty Masarykové – učebna 2. B
(přízemí nové přístavby), Starochuchelská 240, Velká Chuchle, tel.: 774 648 952.
Volební okrsek č. 54003 – Učebna v 1. patře Safiny, V Lázních 1, tel.: 774 123 099.

MČ Praha-Zbraslav
Volební okrsek č. 56001 – Základní škola, Hauptova 591, tel.: 734 159 649. 
Volební okrsek č. 56002 – Hasičská zbrojnice, Žitavského 571, tel.: 734 159 650.
Volební okrsek č. 56003 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 651.
Volební okrsek č. 56004 – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
Žabovřeská 250, tel.: 734 159 652.
Volební okrsek č. 56005 – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
Žabovřeská 250, tel.: 734 159 653.  
Volební okrsek č. 56006 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 654.
Volební okrsek č. 56007 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 655. 
Volební okrsek č. 56008 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 656.
Volební okrsek č. 56009 – Základní škola, Nad Parkem 1180, tel.: 734 159 657.
Volební okrsek č. 56010 – Objekt čp. 125, Lahovičky, Strakonická ul.,
tel.: 734 159 658.

Městská část Počet členů
zastupitelstva

Zaregistrované volební strany pro volby 
do zastupitelstva MČ

Praha - Lipence 15
1. Sdružení pro Lipence, sdružení 
nezávislých kandidátů, 2. Pro Prahu,
3. ČSSD, 4. DOMOV, 5. ODS 

Praha - Lochkov   9 1. Sdružení Lochkov 2014

Praha 16 (Radotín) 15 1. ČSSD, 2. DOMOV, 3. TOP 09, 4. ODS, 
5. KSČM, 6. Otevřeme Radotín

Praha - Velká 
Chuchle   9

1. DOMOV, 2. TOP 09, 3. ČSSD,
4. Pro Prahu, 5. KSČM,
6. Chucheláci trochu jinak, 7. ODS

Praha - Zbraslav 17
1. ČSSD, 2. Nezávislí, 3. ODS,
4. 100PRO Zbraslav, 5. DOMOV,
6. TOP 09, 7. KSČM, 8. ANO 2011

KANDIDUJÍCÍ SUBJEKTY

Jednosměrný provoz v Prvomájové. 
Z důvodu rekonstrukce mostu přes Rado-
tínský potok bude až do 27.11.2014 reali-
zována částečná uzavírka v ulici Prvomá-
jová (v úseku náměstí Osvoboditelů - Pod 
Klapicí). Provoz zůstane zachován jedno-
směrný ve směru od ulice Na Betonce k uli-
ci Pod Klapicí. Objízdná trasa pro opačný 
směr je vedena po trase: náměstí Osvobo-
ditelů – Horymírovo náměstí – Vrážská – 
Na Betonce – Prvomájová. Investorem stav-
by je Městská část Praha 16 a zhotovitelem 
BM Construction, spol. s r.o.
Volby a občané EU s přechodným pobytem. 
Krajský soud v Brně rozhodl dne 19.9.2014 
svým usnesením čj. 64A 6/2014 o tom, že 
občané Evropské unie (EU) s přechod-
ným pobytem na území České republi-
ky (ČR) mohou být na základě své žádosti 
zapsáni u příslušného obecního úřadu do 
dodatku stálého seznamu voličů a mohou 
následně hlasovat pro příslušné komu-
nální politiky ve volbách do obecních 
zastupitelstev. Toto právo tak rozšiřuje 
již uplatňované právo cizinců majících 
na našem území trvalý pobyt i na cizince, 
kteří mají pobyt pouze přechodný. Cizin-
ci s přechodným pobytem na území ČR 
se mohou na příslušném obecním úřadě 
zapsat do dodatku stálého seznamu voličů 
nejpozději do středy 8. října 2014 do 16.00 
hodin. Při podávání žádosti o zápis do 
dodatku stálého seznamu voličů je třeba 
se prokázat dokladem prokazujícím státní 
občanství některého členského státu EU 
(občanský průkaz, cestovní pas) a dále 
průkazem potvrzujícím přechodný po-
byt. Na základě toho pak bude tento cizi-
nec zapsán u příslušného obecního úřadu 
do dodatku stálého seznamu voličů. 
V případě Úřadu městské části Praha 16 
se lze ve věci podání žádosti o tento zá-
pis obrátit na Odbor občansko správní, 
kde lze potřebné záležitosti vyřídit, a to 
na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a, 
Praha-Radotín.
Hospodaření s vysokým přebytkem. 
Na jednání Rady městské části Praha 16 
konané 3. září 2014 se projednávalo mj. 
plnění rozpočtu za prvních sedm měsíců 
letošního roku. Hospodaření k 31.7.2014 
skončilo s výsledkem ve výši +12,4 mil. 
korun. Příjmy městské části od ledna 
do července činily 62,2 mil. Kč, výdaje 
49,8 mil. korun. V oblasti hospodaření 
s vlastními prostředky byl výsledek 
+4,6 mil. Kč díky průběžnému dobrému 
hospodaření, jde o 47,9 procent výdajů 
plánovaného rozpočtu ve všech oblastech 
hospodaření a tedy o úsporu 9,3 mil. Kč. 
Proti tomu příjmy jsou ve výši 53,1 %, 
tj. nenaplnění o 4,67 mil. Kč. Příjmy 
pocházely z vlastních prostředků, z do-
tačních vztahů hlavního města Prahy, ale 
i státu (ministerstev práce a sociálních 
věcí, životního prostředí, MŠMT, mi-
nisterstva vnitra) a z prostředků účelově 
poskytnutých a určených k finančnímu 
vypořádání. Díky tomuto rozpočtu se 
mohly uskutečnit zásadní letní inves-
tice: s dotací hlavního města Prahy se 
například provizorně zajistila lávka přes 
Berounku, která je v havarijním stavu, 
došlo k úpravě školního dvora a vůbec 
všech venkovních prostor areálu II. stup-
ně základní školy v Loučanské ulici nebo 
byly dofinancované oba nové čisticí stroje 
a kontejnerový vůz pro Technické služby 
Praha - Radotín pořízené díky financím 
získaným ze Státního fondu životního 
prostředí. Podle předběžných údajů se 
přebytek hospodaření za navazující obdo-
bí leden až srpen 2014 ještě zvýšil a dosáhl 
celkově +15,2 milionu korun. 
Uzavírka ulic v Radotíně. Z důvodu 
konání akce „Havelské posvícení“ dojde 
ve dnech od 10. do 12. října k uzavírce 
ulic Václava Balého, Loučanská a Zítko-
va a náměstí Sv. Petra a Pavla. Uzavírka 
bude probíhat ve dvou fázích. V I. fázi 
(10. října od 9.00 do 24.00 hodin) budou 
uzavřeny ulice Václava Balého (úsek: 
Ježdíkova – náměstí Sv. Petra a Pavla), 
náměstí Sv. Petra a Pavla a Loučanská 
(úsek: Václava Balého – Felberova). 
V II. fázi (11.-12. října do 20.00 hodin) bu-
dou uzavřeny ulice Václava Balého (úsek: 
Ježdíkova – náměstí Sv. Petra a Pavla), ná-
městí Sv. Petra a Pavla a Loučanská (úsek: 
Václava Balého – Macháčkova) a Zítkova 
(úsek: Loučanská – po čp. 222/4). Ob-
jízdná trasa v rámci I. etapy je vedena po 
trase: Loučanská – Felberova – Ježdíkova, 
v rámci II. etapy je objížďka vedena po 
trase: Horymírovo nám. – nám. Osvo-
boditelů – Karlická – bezejmenná účelová 
komunikace – Na Rymáni. Pořadatelem 
akce je Městská část Praha 16.


