
Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky ve 27 volebních obvodech vyhlásil 
prezident republiky svým rozhodnutím ze dne 27. června 2012. První kolo se uskuteční 
12. a 13. října 2012, případné druhé kolo 19. a 20. října. 

Za den vyhlášení voleb je považován, podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 29. červen 2012, tj. den, kdy bylo rozhod-
nutí prezidenta republiky publikováno ve Sbírce zákonů v částce 80 pod č. 224/2012 Sb. (rozeslána dne 29. června 2012). Podmínky výkonu volebního 
práva a organizaci voleb upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin. V Praze se volby uskuteční pouze ve 4 volebních obvodech, konkrétně č. 17,  kde je pověřeným úřadem ÚMČ Praha 12; č. 20 pověřený úřad ÚMČ Praha 4; č. 23 pově-
řený úřad ÚMČ Praha 8; č. 26 pověřený úřad ÚMČ Praha 2. Volební obvod č. 17 zahrnuje území městských částí Praha 12, Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Slivenec, 
Praha-Velká Chuchle, Praha Zbraslav, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Libuš, Praha-Petrovice a část území Městské části Praha 4, tvořenou k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka. 

KANDIDÁTI
V centru „našeho“ volebního obvodu u Úřadu městské části Praha 12 byly zaregistrovány níže uvedené přihlášky k registraci kandidátů politických stran, politických hnutí a koalic 
(politické strany, politická hnutí a koalice jsou uvedeny v pořadí pod vylosovanými čísly, kterými budou označeny hlasovací lístky):

1. Strana svobodných občanů, kandidát prof. Miloslav Bednář
2. Suverenita – Strana zdravého rozumu, kandidát Silvia Weiszová
3. Věci veřejné, kandidát Vít Olmer
4. Česká strana sociálně demokratická, kandidát Bc. František Adámek
5. Změna pro Senát Koalice Strany zelených a KDU-ČSL, kandidát Ivan Gabal

HLASOVÁNÍ
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Ve druhém kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, ne-
bude mu hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Tzn. že volič, který je hlášen k trvalému pobytu v některé z městských částí správního obvodu Praha 16, může na voličský 
průkaz hlasovat pouze v některé městské části spadající do volebního obvodu č. 17 (seznam je uveden na začátku tohoto článku). O vydání voličského průkazu bylo možno a lze po-
dat žádost osobně nebo písemným podáním již ode dne vyhlášení voleb prezidentem republiky. Písemnou žádost lze podat nejpozději do pátku 5.10.2012, osobně lze žádat o vydání 
voličského průkazu až do 16.00 hod. dne 10.10.2012. Po této době se uzavírají volební seznamy, a nelze tudíž žádat ani o voličský průkaz. Teprve 15 dnů před konáním voleb, tj. od 
27.9.2012, může úřad voličský průkaz žadateli vydat. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební 
komise prázdnou úřední obálku žluté barvy opatřenou úředním razítkem.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí 
tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem 
razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (9.10.2012). V případě, 
že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové 
kompletní sady hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlaso-
vat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou 
vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou 
vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
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, avšak pouze 
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 12. a 13. října 2012, nadpoloviční většinu všech odevzdaných 
hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat o týden později, tzn. 19. a 20. října 2012, druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prv-
ním kole umístili na prvých dvou místech. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.
Máte platný občanský průkaz?
Doporučujeme všem voličům zkontrolovat, zda jejich občanský průkaz nepozbude v době voleb platnosti, a pokud ano, aby včas požádali o vydání nového. Pro ty, kteří to nestih-
nou, bude v době voleb otevřeno Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního Úřadu městské části Praha 16 na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a, 
Praha-Radotín. Zde občané hlášení k trvalému pobytu ve správním obvodu Praha 16 mohou požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů z důvodu skončení 
platnosti, ztráty, odcizení, poškození nebo zničení OP. Tento občanský průkaz bude vydán na počkání, avšak s dobou platnosti pouze jednoho měsíce. Je třeba přinést s sebou stávající 
OP, rodný list, dvě shodné fotografie ze současné doby v čelném pohledu a 100 Kč na uhrazení správního poplatku. Pro zapsání vysokoškolských titulů a vědeckých hodností je nutné 
předložit příslušné diplomy.

KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ ÚŘADY
Informace týkající se občanských průkazů obdrží voliči na tel.: 234 128 245, 234 128 247 nebo 234 128 229, popřípadě osobně na Oddělení evidence obyvatel a osobních dokla-
dů ÚMČ Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín. Pro úplnost uvádíme adresy a kontakty na jednotlivé úřady, kde je možno získat informace týkající se voleb, 
resp. požádat o vydání voličského průkazu:
» Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor občansko správní, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín, kontaktní osoby: Miroslav Moravec, tel.: 234 128 240, 

Eva Mimrová, tel.: 234 128 245, e-mail: spravni@praha16.eu 
»  Městská část Praha - Lipence, Úřad městské části, K Obci 47, Praha-Lipence, tel.: 257 921 167, e-mail: mulipence@worldonline.cz
»      Městská část Praha - Lochkov, Úřad městské části, Za Ovčínem 1, Praha-Lochkov, tel.: 257 912 341, e-mail: urad@praha-lochkov.cz
»  Městská část Praha - Velká Chuchle, Úřad městské části, U Skály 262, Praha-Velká Chuchle, tel.: 257 941 041, e-mail: info@chuchle.cz
»  Městská část Praha - Zbraslav, Úřad městské části, Kancelář starosty, Zbraslavské náměstí 464, Praha-Zbraslav, kontaktní osoba: Marta Spáčilová, tel.: 257 111 834,
         e-mail: marta.spacilova@mc-zbraslav.cz

Senátní volby

Zastupitelstvo MČ Praha 16. Řádné zase-
dání Zastupitelstva městské části Praha 16 
se koná ve středu 26.9.2012 od 17.30 hod. 
v radotínském Kulturním středisku, ná-
městí Osvoboditelů 44.
Jezera a územní plán. Magistrát hl. m. Prahy 
rozhodl o opakovaném veřejném pro-
jednání návrhů celoměstsky význam-
ných změn územního plánu (Z 2724/00, 
Z 2744/00) včetně vyhodnocení vlivů 
Z 2724/00 na udržitelný rozvoj území. 
Návrh se týká změn v oblasti plánovaných 
tzv. Radotínských jezer (viz např. NP16 
č. 5/2012). Veřejné projednání se bude 
konat 24.9.2012 od 9.00 hod. ve velkém 
zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy, 
Mariánské náměstí 2, Praha 1 (stejný 
termín je stanoven pro podání námitek 
a připomínek). Veřejná vyhláška je zveřej-
něna na www.praha.eu v sekci Magistrát 
hl. m. Prahy – Úřední deska a oznáme-
ní – Odbor územního plánu. 
Dopravní omezení v Radotíně. Z důvodu 
realizace akce „Přivaděč vodovodu do Čer-
nošic“ se cca od poloviny října do konce 
října předpokládá částečná uzavírka v ulici 
Zderazská (v prostoru křižovatky s ulicí 
Kolová) s tím, že provoz v daném úseku 
bude řízení pomocí světelné signalizace. 
V rámci těchto prací také dojde k úplné 
uzavírce v ulici Kolová (vjezd a výjezd 
na Zderazskou). Dále bude uzavřen jeden 
jízdní pruh v ulici Karlická (před křižovat-
kou s ulicí Zdická ve směru do Černošic), 
doprava bude vedena obousměrně po zbý-
vající části vozovky. Přesný termín provádě-
ní prací bude zveřejněn na webových strán-
kách www.praha16.eu. Zhotovitelem stavby 
jsou Ekologické a inženýrské stavby s.r.o.
Sběr bioodpadu. I letos bude v měsících 
září až listopad probíhat sběr bioodpa-
du pomocí velkoobjemových kontejnerů 
(bioVOK) financovaný Magistrátem 
hl. m. Prahy. Kontejnery budou přista-
vovány v sobotu nebo v neděli v době 
9 – 12 hod. nebo 13 – 16 hod. Na místě 
bude přítomna odborná obsluha. Obča-
né mohou odevzdat listí, trávu, větve, 
spadané ovoce, neznečištěnou zeminu, 
případně kuchyňský odpad rostlinného 
původu. Nelze odevzdávat živočišný odpad. 
O době a místech přistavení bioVOK bu-
dete informováni na webových stránkách 
městských částí a způsobem obvyklým 
v jednotlivých městských částech.
Kontejnery na objemný odpad. Kontej-
nery na velkoobjemový odpad  přistavují 
Pražské služby, a.s. V Radotíně budou 
v 2. pololetí 2012 přistaveny vždy v ulici 
V Sudech mezi 12.00 a 16.00 hod. ve 
dnech: 18.9., 25.9. 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 
30.10., 6.11., 13.11., 20.11. a 4.12. Do kon-
tejnerů je možné odložit starý nábytek, 
koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany 
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo 
a kovové předměty.
Povinnost zrušena. 30.5.2012 byl ve Sbír-
ce zákonů uveřejněn zákon č. 169/2012 Sb., 
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dal-
ší související zákony, jenž nabyl účinnosti 
30.6.2012 a kterým se ruší povinnost ozna-
čovat provozovny identifikačním číslem 
provozovny, které podnikatelům přidělí 
obecní živnostenský úřad. Jak informovaly 
NP16 v čísle 7-8/2012, identifikační číslo 
provozovny má nadále pouze evidenční 
charakter, čímž bude zajištěna statistická 
evidence provozoven nejen v rámci infor-
mačních systémů veřejné správy. 
Kopalova ulice. Rada hl. m. Prahy schváli-
la 28. srpna návrh na pojmenování třinácti 
pražských komunikací. Na mapě hlavního 
města přibudou například ulice, které 
ponesou jména po nedávno zesnulých 
hokejistech – Josefu  Vašíčkovi, Karlu Ra-
chůnkovi a Janu Markovi (všechny jsou 
v Dolních Chabrech). Ve Velké Chuchli je 
nová ulice pojmenována po Zdeňku Kopa-
lovi, který je považován za nejvýznamněj-
šího českého astronoma dvacátého století. 
Vychází jihovýchodním směrem z ulice 
Na Hvězdárně východně od křižovatky 
s ulicí Nad Chuchlí, lomí se k jihozápadu, 
severozápadu a severovýchodu a tvoří tak 
uzavřenou smyčku.
Akce uzavřou radotínské ulice. Radotín-
ské Burčákobraní (15.9.2012, 9-22 hod.) 
a Havelské posvícení (od 13.10.2012, 9.00, 
do 14.10.2012, 20.00 hod.) zkomplikují 
dopravu v oblasti škol. V prvním přípa-
dě bude objízdná trasa vedena ulicemi 
Loučanská, Felberova a Ježdíkova. Při 
Havelském posvícení vede objížďka komu-
nikacemi Horymírovo náměstí, náměstí 
Osvoboditelů, Karlická, bezejmenná úče-
lová komunikace, Na Rymáni.

6. TOP 09 a Starostové, kandidát Dr. iur. et JUDr. Jaroslav Vondráček, PhD.
7. Pražané za svá práva, kandidát Ing. Valentin Papazian
8. Občanská demokratická strana, kandidát PhDr. Tomáš Grulich
9. Komunistická strana Čech a Moravy, kandidát Petr Šimůnek
10. Spojení demokraté – Sdružení nezávislých, kandidát Karel Kasal

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
V Radotíně dochází ke změně umístění dvou volebních místností, a to z důvodu konání Havelského posvícení ve dnech 13. a 14. října 2012, kdy by nebyl zajištěn příjezd a byl by ztížený přístup 
k budově I. stupně ZŠ na náměstí Sv. Petra a Pavla. Proto voliči z oblasti nového sídliště budou mít volební místnost v Kulturním středisku Radotín a voliči z oblasti Rymáně v nové přístavbě ZŠ 
u školní jídelny. K další změně došlo ve Velké Chuchli, kde místo dvou volebních místností jsou ustanoveny tři – z toho dvě pro voliče z Velké Chuchle, jedna pak pro voliče z Malé Chuchle.  

LIPENCE
Okrsek 366 – Základní škola Lipence, Černošická 168 (jídelna)
LOCHKOV
Okrsek 367 – Úřad MČ Praha - Lochkov, Za Ovčínem 1 (zasedací místnost)
RADOTÍN
Okrsek 368 – Dům s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích 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)
Okrsek 369 – Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15 
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Lošetická, Na Viničkách, Na Výšince, náměstí Osvoboditelů – stará zástavba u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, 
Staňkovka, U Starého stadionu, Vojetická, Zderazská, Zdická)
Okrsek 370 – Sportovní hala Radotín, U Starého stadionu 1585/9
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích Sídliště, Týřovická)
Okrsek 371 – Základní škola Radotín, Loučanská 1112/3 (nová přístavba u jídelny)
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích Felberova, Horymírovo náměstí, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, Macháčkova, náměstí Sv. Petra a Pavla, Na Rymáni, Stadionová, Václava Balého, Zítkova) 
Okrsek 372 – Channel Crossings, Vrážská 238/8 (učebna)  
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích K Přívozu, Kraslická, Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku, Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická)
Okrsek 373 – Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15 
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích Jarmily Novotné, Kalabisova, K Višňovce, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, Solná, Strážovská - č. or. 63-123 a 58-78 včetně
chatového čísla 2141, Strunkovská, Topasová, U Sanatoria – č. or. 11-45 a 26-52, Živcová)
Okrsek 374 – Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2 
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na Betonce – č. or. 7-17 a 2-24 včetně chatového čísla 2098 (stará zástavba), Na Říháku,
Prvomájová – č. or. 18-36 a 11-47, Strážovská -  č. or. 8-56 a 19-61, Štěrková, U Sanatoria – č. or. 1-9 a 6-22, U Vápenky, Vykoukových)
Okrsek 375 – Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15 
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích na novém sídlišti, Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová – č. or. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů – nová zástavba včetně MŠ)
VELKÁ CHUCHLE
Okrsek 381 – Základní škola Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240 (učebna)
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Boříkova, Haunerova, Hvězdářská, Jana Ouřady, K Vápence, K Višňovému sadu, Lahovská, Lochkovská, Mrkosova, Na Cihelně, Dubnická, Na Hvězdárně, Na Lahovské, Na Roháčku, 
Nad Chuchlí, Nad Libeřským potokem, Nad Libří, Nad Prahou, Nad Závodištěm, Nikodémova, Polákova, Prodloužená, Strmý vrch, Štičkova, U Bažantnice, U Černé rokle, V Úzké, Za Brankou, Závodní, bezejmenná)
Okrsek 382 – Základní škola Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240 (učebna)
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Bílčická, Dolomitová, Dostihová, Drážní, K Sádkám, Kazínská, Na Mrázovce, Nad Drahou, náměstí Chuchelských bojovníků, náměstí Omladiny, Novochuchelská,
Pod Akáty, Radotínská, Spádová, Starochuchelská, Starolázeňská, U Křižovatky, U Skály, U Zahradnictví, U Závodiště, V Dolích, Větrová, V Úvoze)
Okrsek 383 – Česká zemědělská univerzita, V Lázních 3, Malá Chuchle (učebna)
(pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Podjezd, V Lázních, V Uličce, Zbraslavská)
ZBRASLAV
(rozpis dle ulic a čísel popisných bude zveřejněn obvyklým způsobem)
Okrsek 001/384 – Základní škola, Hauptova 591
Okrsek 002/385 – Hasičská zbrojnice, Žitavského 571
Okrsek 003/386 – Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 004/387 – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250
Okrsek 005/388 – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Žabovřeská 250

Okrsek 006/389 – Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 007/390 – Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 008/391 – Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 009/392 – Základní škola, Nad Parkem 1180
Okrsek 010/393 – Objekt čp. 24, Strakonická 24, Lahovičky 


