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Volby do zastupitelstva MČ Praha 8

Informace o volbách

do Senátu Parlamentu České republiky,
do Zastupitelstva městské části Praha 8
a do Zastupitelstva hlavního města Prahy
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018
zveřejněným dne 31. května
2018 ve Sbírce zákonů
č. 85/2018, částka 45, byly
vyhlášeny volby do Senátu
Parlamentu ČR – volební obvod
č. 23, do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Zastupitelstva městské části Praha 8
a byly stanoveny na tyto dny:
pátek 5. října 2018
od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a sobota 6. října 2018
od 08:00 hodin do 14:00 hodin
+ případné druhé kolo voleb
do Senátu Parlamentu ČR
se bude konat:
pátek 12. října 2018
od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 13. října 2018
od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Volby do Senátu
Parlamentu ČR

Volební obvod č. 23
Sídlo: Praha 8.
Zahrnuje území městských částí:
Praha 8, Praha – Březiněves, Praha – Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, Praha – Čakovice, Praha 18

Volby do
Zastupitelstva
městské části Praha 8

Území městské části Praha 8
Počet volených členů zastupitelstva: 45
Počet volebních obvodů: 1

Stálý seznam voličů

Dodatek stálého seznamu
voličů
Úřad městské části Praha 8,
odbor živnostenský a správních
činností, vede stálý seznam
voličů pro voliče, státní občany
České republiky, kteří mají trvalý
pobyt na území městské části
Praha 8. Každý volič si může
v úředních hodinách na tomto
odboru ověřit, zda je ve stálém
seznamu voličů zapsán.
Dodatek stálého seznamu
voličů je veden pro voliče, státní
občany členských států Evropské unie, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu, popř. mají
přechodný pobyt v městské části

Praha 8, a to pouze pro účely
voleb komunálních (tzn. volby do
ZMČ Praha 8 a ZHMP). Do dodatku však bude volič zapsán pouze
na základě vlastní žádosti. Lhůta
pro podání této žádosti končí
3. října 2018 v 16:00 hodin.
Pokud občan členského státu
EU tuto žádost nepodá, ve volbách hlasovat nemůže.*)
Pokud si volič podal tuto
žádost již v souvislosti s předchozími volbami a byl do dodatku
zapsán, opakovaně již žádost
podávat nemusí, neboť je v dodatku veden stále již od předchozích voleb.
Při komunálních volbách (tzn.
volby do ZMČ Praha 8 a ZHMP)
nelze volit na voličský průkaz,
tudíž volba může být provedena
pouze ve volebním okrsku
určeném podle místa trvalého
pobytu voliče.
Při volbách do Senátu lze volit
na voličský průkaz, ale pouze
ve volebním okrsku na území
volebního obvodu č. 23.

Voličský průkaz – pouze
pro volby do Senátu

Volič, který se nebude zdržovat
v době voleb do Senátu ve
volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat
za podmínek stanovených
zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších

zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, na voličský průkaz
v jakémkoliv stálém volebním
okrsku na území volebního
obvodu č. 23.

Vydávání
voličského průkazu

Žádost o vydání voličského
průkazu lze od 31. května 2018
podávat několika způsoby:
• žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem
voliče **)
• žádost v elektronické podobě
zaslaná prostřednictvím datové schránky
(ID: g5ybpd2). Žádost musí být
doručena Úřadu městské části
Praha 8 nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb, tj. 28. září 2018
do 16:00 hodin.
• osobně: v tomto případě není
písemná žádost vyžadována,
neboť ÚMČ Praha 8 o žádosti po
prokázání totožnosti voliče učiní
úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.
O vydání voličského průkazu
lze osobně požádat do okamžiku
uzavření stálého seznamu voličů,
tj. do 3. října 2018 do 16.00 hodin.
(Pozn. Při osobní žádosti
v období od 20. září do 3. října
2018 do 16.00 hodin si volič
vyhotovený voličský průkaz
zároveň i vyzvedne.)
V případě, že volič výslovně
nepožádá pouze o voličský
průkaz na některé kolo voleb,
bude mu vydán voličský průkaz

pro obě kola voleb (jeden pro
první a druhý pro druhé kolo).
Úřad městské části Praha 8
voličský průkaz nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. 20. září
2018, předá osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím
uvedenou adresu.
O vydání voličského průkazu
lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním
a druhým kolem voleb. ÚMČ
Praha 8 v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do
2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb, tj. do
10. října 2018 do 16.00 hodin.
Lhůty pro přijímání žádostí
a vydávání voličských průkazů
jsou stanoveny zákonem a nelze
je prodloužit ani prominout
jejich zmeškání.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat
duplikát.

Kontaktní místo

Kontaktní místo pro vydávání
voličských průkazů, pro kontrolu
stálého seznamu voličů a zápisu
do dodatku stálého seznamu
voličů:
Úřad městské části Praha 8
– odbor živnostenský a správních
činností, Praha 8 – Libeň,
U Meteoru 6 („bílý dům“), 1. patro,
kanc. č. 131, tel.: 222 805 555,
referentky Iveta Ryndová
a Stanislava Ciprová.(red)
*) Podrobněji – Informace k volbám na stránkách Ministerstva
vnitra a městské části Praha 8.
**) Dle § 8 odst. 2 písm. f)
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku.
Volební speciál MČ Praha 8
vám představuje pouze ty z kandidujících politických subjektů, které se
chtěly občanům Prahy 8 v tomto
předvolebním výtisku prezentovat.
Za obsah zveřejněných inzerátů nese
zodpovědnost zadavatel inzerce.
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OPRAVY BLOKUJÍCÍ CELÉ MĚSTO?

TO JE NA HLAVU!

OPRAVDU NEJSME NA HLAVU A DRŽÍME SLOVO.
JAROMÍR PETELÍK
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA 8

ZADAVATEL: KSČM ZHOTOVITEL: SKILLHILL S.R.O.

SČM ZHOTOVITEL: SKILLHILL S.R.O.

ZADAVATEL: KSČM ZHOTOVITEL: SKILLHILL S.R.O.

Dali jste nám podpis,
dejte nám i hlas!

Tomáš
Němeček

Vlaď ka
Vojtíšková
veterinářka

právník a novinář

Pantone 3115

Nezávislí kandidáti
podpoření podpisy občanů

www.8zije.cz
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OSMIČKA SOBĚ – ZELENÍ, KDU-ČSL a nezávislí
MgA. Petr Vilgus, Ph.D.
zástupce starosty MČ P8
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Mgr. Tomáš Pavlů, BD.
zastupitel MČ Praha 8
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Stromy do ulic, vodu do parků.
Místo ve školkách pro všechny.
Nulová tolerance hazardu.
Oživíme další prázdné domy.
Budeme pokračovat ve zvyšování
transparentnosti a participace.

Bohnice, Čimice
Jsme proti zahušťování sídlišť.
Odmítáme výstavbu u OC Krakov.
Obchodním centrům Odra
a Draháň citlivou rekonstrukci.
Tramvaj Bohnice–Praha 6.
Jsme proti stavbě Čimické radiály.

Libeň
Nechceme Libeňskou spojku
ani tunel na Palmovce.
Ukončení stavební uzávěry umožní
rozvoj Libně.
Trvale a aktivně podporujeme
zahloubení Holešoviček.
Opravíme cestu u Rokytky a Vltavy
do Troje a zavedeme zde osvětlení.

Karlín
Florenc se musí zásadně proměnit
a stát se bezpečným místem. Čisté a
živé ulice jsou prevencí kriminality.
Zklidnění Pernerovy ulice.
Bezobalový obchod v Karlíně.
Tramvajový most Karlín–Holešovice.
Pobočka městské knihovny.
Lepší přístup k Vltavě.
Ne zahušťování sídliště Invalidovna.

Ing. Zuzana Tuščáková
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Ládví, Kobylisy, Střížkov
Aktivně jsme vystupovali proti
stavbě věžáků CPI.
Zajistíme pořádný a pravidelný
úklid u metra Kobylisy.
Podporujeme prodloužení
tramvaje do Dolních Chaber.
Podpoříme výstavbu parkovišť
u zastávek MHD.

asobe.cz

www.osmick

Ing. Hana Matoušová
radní MČ Praha 8
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Kobylisy | Karlín | Bohnice
Libeň | Ládví | Čimice

#naprahuzměny

ALICE HAMALOVÁ
KANDIDÁTKA NA STAROSTKU PRAHy 8

VÍCE INFORMACÍ O PROGRAMU A NAŠICH KANDIDÁTECH NAJDETE NA PRAHA8.PIRATI.CZ
nebo na facebooku @piratipraha8.
zadavatel, zhotovitel: česká pirátská strana
inzerce-Osmicka.indd 1

12.09.18 0:14
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SPOJENÉ SÍLY PRO PRAHU 8

SPOJILI JSME SÍLY PRO OSMIČKU!

PRAHA 8
O
VOLÍ ČÍSL

12

Y
LNÍ VOLB

Kandidáti do zastupitelstva Prahy 8:
zleva Petr Pelc (TOP 09), Tomáš Slabihoudek (TOP 09), Tomáš Tatranský (TOP 09),
Petra Hainzová (TOP 09), Tomáš Hřebík (STAN), Martin Jedlička (TOP 09) a Hana
Krausová (STAN). Další kandidáty najdete na www.naseosmicka.cz

KOMUNÁ

a 2018
5. a 6. říjn

“Naším cílem je Osmička s lepší průjezdností pro individuální i hromadnou
dopravu, s dostatkem parkovacích míst, čistá a bezpečná pro své obyvatele
a s úsporným rozpočtem, který nebude vyhazovat peníze nás všech!”
Tomáš Tatranský, kandidát na starostu Prahy 8 za TOP 09 a STAN

TOTO JSOU NAŠE PRIORITY
Jinde mají číslo na šéfa jen
vyvolení, na Osmičce mají
telefonní číslo na našeho lídra
všichni!
Máte dotaz nebo připomínku
k našemu programu?
Zavolejte mi na 773 174 184.
Váš Tomáš Tatranský

Dostavíme páteřní dopravní komunikace,
zejména vnitřní městský okruh; zahloubíme
ulici V Holešovičkách.
Zvýšíme počet parkovacích míst, snížíme cenu za
parkovací karty, postavíme parkovací domy a P+R
parkoviště.
Podpoříme MHD, vybudujeme tramvajovou trať
do Dolních Chaber, přesuneme terminál pro
meziměstské autobusy z Ládví do Letňan.

Zabráníme zahušťování sídlišť; udržíme a zkultivujeme stávající zelené plochy.
Přestěhujeme úřad MČ Praha 8 do nové radnice na
Palmovce, aby si občané mohli vyřizovat své úřední
záležitosti komfortně na jednom místě.
Prosadíme celkovou urbanistickou revitalizaci
Palmovky, bez nesmyslného tunelu pod synagogou.
Ve spolupráci s MP a s Policií ČR se zaměříme na
potírání kriminality v problematických lokalitách
(metro Kobylisy, Ládví, Palmovka, Florenc a další).

Jak hlasovat
ve volbách?
Pokud nás chcete podpořit,
nejvíce nám pomůže, když
zakřížkujete celou stranu, nikoliv
jednotlivé kandidáty. V takovém
případě prosíme křížkem označte
velký čtvereček v záhlaví sloupce
vedle názvu naší kandidátní
listiny.
Děkujeme vám za podporu!

K TOMU, ABYCHOM TO DOKÁZALI, POTŘEBUJEME JEDINÉ – VAŠI PODPORU.
www.naseosmicka.cz | FB: spojenapraha8
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Přehled
Volby do zastupitelstva MČ Praha 8

Seznam kandidujících
politických subjektů
Termín konání voleb: 5. a 6. října 2018
Číslo
volebního Název volební strany
lístku
1

Česká strana sociálně demokratická

2

PATRIOTI PRO PRAHU 8 (sdružení politické strany Patrioti České republiky a politické strany Realisté a nezávislých kandidátů)

3

Komunistická strana Čech a Moravy

4

OSMIČKA ŽIJE, nezávislí kandidáti podpoření podpisy občanů
(sdružení politické strany Sdružení pro Místní Správu a nezávislých kandidátů)

5

OSMIČKA SOBĚ – Zelení, KDU-ČSL a nezávislí
(sdružení politické strany KDU-ČSL, politické strany Strana zelených a nezávislých kandidátů)

6

Občanská demokratická strana + Svobodní (koalice politické strany ODS a politické strany Svobodní)

7

S.O.S. ZA PRÁVA ZVÍŘAT – sdružení DSZ a NK (sdružení politické strany Demokratická strana zelených a nezávislých kandidátů)

8

STAROSTOVÉ PRO PRAHU (sdružení politického hnutí Pro Prahu a nezávislých kandidátů)

9

Česká pirátská strana

10

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

11

ANO 2011

12

TOP 09 a Starostové a nezávislí – spojené síly pro Prahu 8
(koalice politické strany TOP 09 a politického hnutí Starostové a nezávislí)

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Seznam kandidátů
Volební obvod č. 23, Sídlo: Praha 8, Termín konání voleb: 5. a 6. října 2018
Vylosované
číslo

Jméno a příjmení kandidáta

Volební subjekt

1

Mgr. Hayato Okamura

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

2

JUDr. Marta Chovancová

Strana státu přímé demokracie – Strana práce

3

Hana Dolejší

Patrioti České republiky

4

Josef Nosek

Pro Prahu

5

Vladislav Kopal

Komunistická strana Čech a Moravy

6

JUDr. Jiří Doubek

Národ Sobě

7

prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

Koalice politických stran SNK Evropští demokraté a evropani.cz

8

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

9

Michal Malý

Strana svobodných občanů

10

JUDr. Milan Golas

Občanská demokratická strana

11

Ing. Jiří Haramul

ANO 2011

12

Ing. Lukáš Wagenknecht

Česká pirátská strana

13

Mgr. Petr Hannig

ROZUMNÍ

14

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

TOP 09, Starostové a Nezávislí

15

Roman Petrus

Česká strana sociálně demokratická

16

genmjr. PhDr. Luděk Kula

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

Městská část
Praha 8

