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VOLEBNÍ SPECIÁL
Sedm kandidátek nabízí 136 jmen
O jedenáct klesne nabídka kandidátů, z nichž budou vybírat obyvatelé Zábřeha v letošních komunálních
volbách. Na hlasovacích lístcích najdou 136 jmen, při minulých volbách
v roce 2018 vybírali ze 147 kandidátů.
Ve městě využilo možnost podat kandidátní listiny do voleb zastupitelstva
sedm subjektů, tedy stejně jako v roce
2018. Jen šest z nich ale postavilo plný
počet kandidátů (21), jedna má kandidátů deset.
Na volebních arších se objevují téměř
všichni stávající zastupitelé, z jednadvaceti jich kandiduje devatenáct, z toho
čtyři jsou lídry jednotlivých kandidátek.
K tomu, aby se zástupci jednotlivých
stran a hnutí dostali do zastupitelstva,
musí kandidátka překročit pětiprocentní
hranici (stejně jako při volbách do poslanecké sněmovny).
Přehled kandidujících stran, hnutí
a sdružení (uváděno je vylosované čís-

lo, název kandidátky a jména prvních tří
kandidátů):
1 ANO 2011 a nezávislí
Petr Krmela, Petr Piska, Ivona Pisková
2 STAROSTOVÉ, PIRÁTI A NEZÁVISLÍ ZÁBŘEH
Vít Komárek, Robert Šrejma, Pavel
Zubík
3 Občanská demokratická strana
Antonín Kapl, Pavel Bruštík, Vratislav
Jarmar
4 NEZÁVISLÁ VOLBA
Zdeněk David, Martin Paclík, Bronislava
Jurka Karafiátová
5 KDU-ČSL
František John, Pavel Doubrava, Karol
Ozorovský
6 Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Marie Badalová, Atanasia Kaltounová,
Zdenek Badal
7 Levice pro Zábřeh
Vojtěch Vydra, Karel Crhonek, Astrid
Eliášová. 
(red)

Informace k volbám do Zastupitelstva
města Zábřeh

V pátek 23. září v době od 14 do 22
hodin a v sobotu 24. září v době od 8 do
14 hodin se budou konat volby do Zastupitelstva města Zábřeh. Voleb se mohou
účastnit všichni občané, kteří mají trvalý pobyt na území města Zábřeha a alespoň ke dni 24. září 2022 dosáhli plnoletosti, tj. věku 18 let. Občané města, kteří splňují ještě podmínku, že mají státní
občanství ČR, jsou automaticky zapsaní
ve voličských seznamech. Ostatní voliči, kteří nejsou státními občany České
republiky a mezinárodní úmluva zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv jim
přiznává právo volit do zastupitelstev
obcí (většinou občané Evropské unie),
a pokud splňují podmínku věku a jsou
v Zábřeze přihlášeni k trvalému pobytu, anebo zde mají evidován přechodný
pobyt, se mohou také účastnit voleb do
zastupitelstva města. Pro to ale musí aktivně učinit ještě jeden krok, a to požádat o zápis do „dodatku stálého seznamu voličů“ pro město Zábřeh. Tuto žádost je nutno podat na Městském úřadu
Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, v
kanceláři č. 10 (kancelář, kde se vydávají občanské průkazy a pasy), a to do 21.
9. 2022 do 16 hodin (tel. 583 468 226,
225). Zápis do dodatku stálého seznamu
voličů může úřad provést, pokud žadatel splňuje všechny stanovené podmínky
pro tento zápis, tj. státní občanství jiného členského státu EU, dosažení 18 let
nejpozději ve druhý den voleb a povolení k trvalému pobytu nebo evidovaný
přechodný pobyt na území ČR s platným
dokladem toto prokazujícím.
Těm občanům jiných členských stá-

tů Evropské unie, kteří se již v minulosti
nechali zapsat do dodatku stálého seznamu voličů, doporučuje městský úřad si
ověřit skutečnost, zda jsou stále zapsáni
v těchto seznamech.
Voleb do zastupitelstva města se nemohou účastnit občané, kteří se ve
dnech a v čase voleb budou nacházet
mimo území města nebo jsou omezeni
zákonem stanovenými překážkami výkonu volebního práva (omezení osobní
svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva a omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu).
V těchto volbách nelze hlasovat na
voličský průkaz a volič musí hlasovat
ve volebním okrsku, kde je veden ve
voličských seznamech, dle adresy trvalého pobytu. Volič je povinen při hlasování prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR, popř. občanství jiného státu
Evropské unie. Svoji totožnost prokazuje platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem. U občanů jiných států EU je nutno prokázat i povolení k trvalému či přechodnému pobytu
na území města.
V případě, že chce volič požádat o
umožnění hlasování mimo hlasovací místnost (použití přenosné hlasovací schránky), požádá MěÚ Zábřeh (Bc.
Daniel Gryc – dveře č. 113, tel: 583 468
246, mob: 733 535 795, e-mail: daniel.
gryc@muzabreh.cz), nebo v den voleb
příslušnou okrskovou volební komisi.
Na uvedený kontakt se lze obracet i s
dotazy ve věci voleb do zastupitelstva
města. 
(red)

Upozornění pro voliče k platnosti
občanských průkazu
Od 1. srpna loňského roku došlo
ke změně zákona o občanských průkazech a od této doby již není možné
nechat si pro účely voleb vystavit občanský průkaz s platností jeden měsíc.
Další změna spočívá v tom, že změní-li občan stav, jméno či příjmení, je
mu na občanském průkazu odstřižen
roh B. Pokud změní trvalý pobyt, je

mu odstřižen roh A a vystaven lístek
se změnou trvalého pobytu.
U obou případů odstřižení rohu na
občanském průkazu je po 45 dnech
občanský průkaz automaticky zneplatněn. Městský úřad proto žádá voliče o kontrolu platnosti svých dokladů,
bez platného dokladu není možno odvolit. 
(red)

Postup jak volit do zastupitelstev obcí
Ve dnech 23. a 24. září proběhnou
také v Zábřeze volby do zastupitelstva
města. Jak při nich postupovat?
Pro každé volené zastupitelstvo je
jen jeden hlasovací lístek, na kterém
jsou všechny strany v obci kandidující.
Hlasovací lístek do zastupitelstev obcí
může být vytištěn oboustranně. Volič
jej obdrží nejpozději tři dny přede dnem
voleb (tj. 20. září 2022) do označené
schránky v místě trvalého bydliště. V
případě, že lístek neobdrží či dojde k
jeho poškození, může volič ve volební
místnosti požádat okrskovou volební
komisi o jiný hlasovací lístek.
Existuje několik možností, jak může
volič hlasovat v nadcházejících volbách. Každý volič má tolik hlasů, kolik
se volí členů zastupitelstva (v případě
Zábřeha 21 hlasů). Volič může uplatnit
všechny hlasy, jen několik, nebo žádný.
Ať už se volič rozhodne pro jakýkoliv
způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají zásadně jednotlivým platným
kandidátům podle následujících pravidel (samozřejmě za podmínek splnění
pravidel platnosti hlasu).
Pokud volič označí jednu stranu a
nic jiného:
• Hlas se započte každému kandidátu
strany v pořadí od prvního dále až do

pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí.
• Pokud volič označí křížkem jednu
stranu, neoznačuje již v této straně konkrétní kandidáty. K takto označeným
kandidátům u této volební strany se v
takovém případě nepřihlíží.
Pokud volič označí jednu stranu,
a ještě jednotlivé kandidáty jiných
stran (jedné nebo více stran kromě
označené strany):
• Hlas se započte napřed každému
jednotlivě označenému kandidátu ostatních stran a poté tolika kandidátům
označené strany v pořadí od prvního
dále až do počtu, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva (rozdíl
mezi počtem volených a počtem jednotlivě označených).
Když volič označil pouze jednotlivé
kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno,
zda jsou z téže strany nebo různých
stran:
• Hlas se započte každému označenému kandidátu.
Počet hlasů pro stranu je součtem hlasů pro její kandidáty. Přednostní hlasy
ve formě, jak jsou známé z voleb např.
do poslanecké sněmovny, ve volbách do
zastupitelstev obcí neexistují, existují
jen hlasy pro kandidáta. 
(red)
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ZA KRMELY
BUDE LÍP!
PODPOŘÍME BYDLENÍ
A PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Ing. Petr Krmela

42 let, zastupitel města Zábřeh a Olomouckého kraje,
manažer, kandidát na starostu, za ANO

Volte č.

1

ANO 2011
a NEZÁVISLÍ
www.anobudelip.cz

www.chcemelepsicesko.cz

náš program na

ANO, tohle je Zábřeh

KrmelaPetr

2. Petr Piska

3. Bc. Ivona Pisková

4. Miloš Unzeitig

5. Ing. Jana Goláňová

6. Michal Vilímek

59 let, technik, za ANO

57 let, ředitelka MŠ, za ANO

63 let, technik, za ANO

57 let, účetní, za ANO

55 let, technik, za ANO

7. Mgr. Luděk Rybka

8. Ing. František Krejčí

9. Mgr. Monika Vilímková

10. Bc. Lenka Koubková

11. Bc. Jan Drábek

57 let, vychovatel, za NEZÁVISLÉ

63 let, státní správa, za ANO

30 let, učitelka ZŠ, za ANO

58 let, finanční poradce,
za NEZÁVISLÉ

30 let, vojenský policista, za ANO

12. Bc. Ladislav Gábor

13. Petr Janků

14. Miloslava Balcárková

15. Vlastimil Káňa

16. Petra Jílková

56 let, vychovatel, za NEZÁVISLÉ

55 let, OSVČ těžba dřeva,
za ANO

54 let, ošetřovatelská rehabilitace,
za ANO

50 let, zedník, za ANO

43 let, OSVČ, za NEZÁVISLÉ

17. Vít Minář

18. Richard Jastrzembski

19. Jana Letoštiaková

20. Ing. Lenka Burianová

21. Ing. Lumír Goláň

33 let, programátor CNC strojů,
za NEZÁVISLÉ

46 let, řidič, za ANO

62 let, důchodce, za NEZÁVISLÉ

66 let, důchodce, za ANO

58 let, hajný, za ANO
Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: ANO 2011
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Information Classification: Internal

Kandidátní listina ODS
do zastupitelstva města Zábřeh

Mgr. Bc. Antonín Kapl
Pavel Bruštík
učitel
živnostník, pořadatel
Welzlova kvadriatlonu

Tomáš Witiska
IT specialista

Ing. Tomáš Hoplíček
odhadce nemovitého
majetku

Petra Buřivalová
podnikatelka

Pavel Caska
IT specialista

Volby ve dnech 23. – 24. září 2022

Bc. Vratislav Jarmar Ing. Tomáš Jankovský
produkční
IT specialista

Mgr. Jiří Neuwirth
učitel

Petr Čech
OSVČ

Zábřeh 13/2022

Mgr. Jakub Hajtmar
schvalování drážních
vozidel

Bc. David Jílek
učitel, OSVČ,
triatlonista

Jindřiška Jankovská Mgr. Vladimír Vysocký Mgr. Kristýna Jílková
důchodce
sportovní trenér
učitelka ZŠ
mládeže

Bc. Petra Dzuriková
učitelka

Mudr. Věra Hanuliaková
důchodce

Jiří Chmelař
učitel

Ing. Martin Navrátil
stavební technik

David Husovský
ředitel provozu
banky

Mgr. Petr Lakomý
podnikatel

MODRÉ PRIORITY PRO ZÁBŘEH
Zábřeh nepotřebuje revoluci. Ale evoluci ano! Rádi bychom nastartovali změny, protože rozvoj našeho krásného města tak trochu
ustrnul. Můžete si toho všimnout sami – chybí nám třeba parkoviště, dům pro seniory, byty pro mladé nebo sportovní hala.
Níže nabízíme naše priority - modré priority, které budeme po komunálních volbách prosazovat. Nemůžeme vyhovět úplně každému a
na rovinu, všechno do posledního puntíku asi přes zastupitelstvo neprotlačíme. Ale to nevadí. Krůček po krůčku chceme Zábřeh
vylepšovat, aby se nám tady krásně žilo, abychom na naše město mohli být hrdí a abychom se do něj rádi vraceli.
Určitě přijďte k volbám a pokud se rozhodnete svěřit svůj jedinečný hlas kandidátům ODS Zábřeh, slibujeme, že uděláme maximum,
abychom vaši důvěru nezklamali.
Děkujeme za podporu!

Investice pro Zábřeh

Život ve městě

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dům pro seniory
Bytové domy
Parkovací domy na Severovýchodě a v Krumpachu
Dětské hřiště a venkovní posilovna pro Václavov
Parkování kol u nádraží
Zahrádkářské kolonie

Kultura
• Oprava kulturního domu
• Městský zpravodaj
• Kulturní akce
• Grantová politika

Nezvýšíme poplatky za komunální odpad
Spolupráce se školami
Wi-Fi ve městě
Posílení kamerového systému
Založíme podnikatelské grémium
Chceme vést politický dialog o dalším
smysluplném využití městských budov

Sport
• Sportovní hala
• Wellness pro děti
• Víceúčelové hřiště na stadioně
• Výstavba nových cyklotras, cyklostezek a MTB trailů.

VOLTE ČÍSLO 3. ODS – NASTARTUJEME ZMĚNY K LEPŠÍMU!
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ZÁBŘEH, moderní město
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SPLNILI JSME,CO JSME SLÍBILI

TO HLAVNÍ, CO SE PODAŘILO 2018–2022 • Zateplení ZŠ Boženy Němcové √ | • Nové parkoviště u nádraží √ | • Cyklostezka do Leštiny √
| • Nové dopravní hřiště √ | • Kvalitní pitná voda pro Zábřeh, nový vrt Lesnická √ | • Vlastní provozování vodohospodářské infrastruktury √
| • Rekonstrukce smuteční síně na městském hřbitově √ | • Rekonstrukce chodníků a komunikací, doplnění chodníků √ | • Rekonstrukce
stadionu √ | • Kanalizace, ČOV a vodovod Václavov √ | • Doplnění autobusových zastávek √ | • Modernizace městských budov √ | • Rekonstrukce
přechodů pro chodce √ | • Založení parku Knížecí sady √ |• Zázemí pro BMX √ | • Rekonstrukce učeben ve školách √ | • Výsadby zeleně,
květinové výsevy √ | • Rozšíření kamerového systému √ | • Navýšení grantové politiky pro mládež a spolkovou činnost; v oblasti sportu,
kultury a sociální √ | • Senior TAXI √ | • Vozidla pro technické služby a hasiče √ | • Optická síť; WiFi pointy s internetem pro občany zdarma √
| • Změna územního plánu, zastavovací studie a infrastruktura pro rozvoj zástavby √ | *** • Rekonstrukce parkoviště za Kulturním domem, ul.
Postřelmovské a nám. 8. května → dokončení listopad 2022 | • Účelová komunikace pro cyklisty do Postřelmova → dokončení listopad 2022
| • Parkoviště u sídliště Výsluní → dokončení září 2022 | • Skatepark → dokončení listopad 2022
CO CHYSTÁME 2022–2026 • Pokračovat v postupných kompletních rekonstrukcích ulic a veřejných prostranství, chodníků a komunikací,
infrastruktury | • Pokračovat v modernizaci škol a školek | • Rekonstrukce Kulturního domu | • Rekonstrukce staré radnice pro inovační centrum
| • Domov se zajištěnou péčí pro seniory, odlehčovací služba domácí pečovatelské péče | • Nové sportovní hřiště u ZŠ Severovýchod otevřené
veřejnosti | • Rekonstrukce sídliště Severovýchod → zahájeny rekonstrukce sítí | • Pokračovat v budování a modernizaci sportovišť (umělá tráva,
lezecká stěna, víceúčelové hřiště s ledovou plochou) | • Sportovní hala → spolupráce s Olomouckým krajem | • Nové lokality pro výstavbu (areál
Perla, pod Račicí, Skalička) a řešení bytové problematiky | • Průmyslové zóny → probíhají výkupy pozemků a jednání s investory | • Pokračovat
v rekonstrukcích přechodů | • Cyklostezky směr Rovensko a Lupěné, průjezdnost cyklistů městem, cyklopruhy | • Rekonstrukce nám. Osvobození
s pěší zónou | • Rekonstrukce Masarykova náměstí | • Rekonstrukce a modernizace městských budov | • Pokračovat v obnově a doplnění hřišť
pro děti a mládež | • Revitalizace zeleně, výsadby stromů | • Dobudování chybějící infrastruktury | • Komplexní pozemkové úpravy a protierozní
opatření → zajištěny pozemky | • Dostavba dětského a relaxačního bazénu | • Rozšíření kamerového systému, prevence kriminality | • Revitalizace
sídliště Krumpach včetně parkovacího domu | • Komunitní energetika | • Dokončit rozpracované projekty a dál pokračovat ve vytyčeném směrování
města

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

Mgr. Pavel Doubrava

Ludmila Macáková

Milan Ryšavý

starosta
44 let

důchodce
63 let

Václav Keprt

ředitel Arcidiecézní charity
Olomouc, 62 let

ředitel ZUŠ
57 let

výpravčí SŽ
59 let

MUDr. Libor Psotka
lékař
46 let

Mgr. MgA. Karol Ozorovský
učitel
46 let

Ing. Tomáš Appl

Mgr. Josef Kroul
učitel
49 let

Mgr. Filip Matějka

produktový specialista SW
41 let

IT specialista FN Olomouc
40 let

Mgr. Jana Kubíčková

Josef Hroch

učitelka
46 let

varhanář
51 let

Mgr. Lukáš Běhal
učitel
37 let

místostarosta,
ředitel Katolického domu, 57 let

Josef Klimek

RNDr. Lubomír Pek

Ing. Daniel Blaháček

Ing. Václav Rašner

Tomáš Kobza

vedoucí obchodu pekárny
28 let

Ing. František Rochovanský
IT specialista
38 let

energetik
56 let

Mgr. Marta Rýznarová, DiS.
fyzioterapeut
46 let

středoškolský učitel
60 let

podnikatel
62 let

Bc. Jiří Karger

ředitel Charity Zábřeh
46 let
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VOLEBNÍ SPECIÁL
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Zábřeh

Zábřeh 13/2022

Podle § 15 odst. 1. písm. b) a podle § 29 odst. 1. a 2. zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme toto oznámení o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Zábřeh pro volby do Zastupitelstva
města Zábřeh konané ve dnech 23. a 24. září 2022.

Okr. č.:

Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulici:

Adresa sídla volebního okrsku:

1

Dvořákova, Havlíčkova, Jílová, K Vápeníkám, Ladislava Fialy,
Magdaleny Vizovské, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nemilská, Oborník,
Stanislava Lolka, Slunná, U Vodárny, V Hliníku, Dolní Bušínov

Plavecký areál Zábřeh, Oborník 39, tel: 730
892 384. Volební místnost je v 1. patře –
přístup po schodech.

2

Farní, Indrova, Jiráskova, Jana Welzla, Komenského, Kopečná,
Lidická, Malodvorská, Masarykovo náměstí, Na Farském, Radniční,
Tůmova, Za Pivovarem, Ztracená, Žižkova, Na Klotzmance

SŠ sociální péče a služeb – internát,
Komenského 15, tel: 730 892 385. Volební
místnost je v přízemí. Schod při vstupu.

3

Boženy Němcové, Na Hrádku, Pod Račicí, Smetanova, Sokolská,
Třebízského, Zahradní

Základní škola, Boženy Němcové 15, tel:
730 892 386. Bezbariérový přístup.

4

Krumpach, Malá Strana, Morávkova, Nad Lihovarem, Sušilova,
U Bořin, Valová, U Horního rybníka,

Katolický dům, Sušilova 38, tel: 730 892
387. Bezbariérový přístup.

5

Alšova, Bezručova, Dlouhá, Háječkova, Krátká, Lesnická, Luční,
Mánesova, Na Hejtmance, náměstí 8. května, Polní, Postřelmovská,
Příční, Třešňová, U Dráhy, Úzká, Závořická, Zelená

SŠ sociální péče a služeb, Bezručova 2a
(hl. vchod), tel: 730 892 388.
Bezbariérový přístup.

6

Severovýchod č. 1 – 22, Svobodov, Strejcova

Základní škola, Školská 11, tel: 734 157
460. Volební místnost je v 1. patře – přístup
po schodech.

7

Javorová, Severovýchod č. 23 – 53, Květinová

ZŠ a DDM Krasohled, Severovýchod 26,
tel: 734 157 461. Bezbariérový přístup.

8

Kozinova, náměstí Osvobození, Nerudova, Školská, Žerotínov,
Dvorská

Dům s pečovatelskou službou, Nerudova 7,
tel: 734 157 462. Bezbariérový přístup.

9

Kosmonautů, Na Řádkách, Spojovací, 17. listopadu, 28. října

Gymnázium, nám. Osvobození 20, tel: 734
157 463. Volební místnost je ve zvýšeném
přízemí – přístup po schodech.

10

Československé armády, Křížkovského, Tunklova, V Opravě,
Sadová, Na Křtaltě, Leštinská

Zábřežská kulturní, s.r.o., ČSA 1, tel: 734
157 464. Bezbariérový přístup.

11

Cihlářská, Na Nové, Na Zábrančí, Obránců míru, Olomoucká,
Potoční, Ráječek, Rybářská, Říční, Sázavská, U Nádraží, Vodní

Mateřská škola, Ráječek 6, tel: 734 157 465.
Volební místnost je v přízemí. Schod při
vstupu.

12

Humenec, Kahlikova, Ku Dráze, Na Drahách, Palackého, Pod
Březinou, Pod Strání, Pod Zámečkem, Rudolfov, Rudolfa Pavlů,
Skalička, U Sázavy, V Háječku

Klubovna SDH, Skalička 41, tel: 734 157
466. Volební místnost je ve zvýšeném
přízemí – přístup po schodech.

Hněvkov

Místnost OV, Hněvkov 64, tel: 734 157 467.
Volební místnost je v přízemí. Schod při
vstupu.

14

Pivonín

Místnost OV, Pivonín 9, tel: 734 157 468.
Volební místnost je v přízemí. Schod při
vstupu.

15

Václavov

Kulturní dům, Václavov 89, tel: 734 157 469.
Volební místnost je v přízemí. Schod při
vstupu.

13
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