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Speciální volební číslo Komunální volby 2014

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Komunální volby a referendum v Blansku

 Hlasovací lístek pro komunální volby dostane 
každý domů předem. Pro referendum se hlasova-
cí lístky neroznášejí, volič obdrží hlasovací lístek 
pro referendum až ve své volební místnosti. 

 Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není 
přípustné. Voliči předstupují před okrskovou 
volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se 
dostavili do volební místnosti.

 Volič ve volební místnosti absolvuje dvě koleč-
ka. Nejprve se s průkazem totožnosti (občanským 
průkazem nebo cestovním pasem) u volební 
komise zaregistruje pro komunální volby, obdrží 
úřední obálku a do ní v prostoru pro úpravu hla-
sovacích lístků vloží svůj hlasovací lístek. Obálku 
s lístkem pak vhodí do volební schránky. Potom 
se vrátí za volební komisí, zaregistruje se do se-
znamu referenda, obdrží odlišnou úřední obálku 
a hlasovací lístek, půjde opět do prostoru pro 
úpravu hlasovacích lístků, kde si zvolí odpověď 
na otázku referenda a hlasovací lístek v obálce 
vhodí do stejné volební schránky. 

 Voliče, který není zapsán ve výpisu ze se-
znamu a který prokáže své právo hlasovat ve 
volebním okrsku, okrsková volební komise do-
píše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní 
mu hlasování. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky, popřípadě 
státní občanství státu, jehož občané jsou opráv-
něni volit na území České republiky, nebude mu 
hlasování umožněno. 

 V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích 
lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voli-
čem, a to ani člen okrskové volební komise. Volič, 
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro 
tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo 
psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli 

však člena okrskové volební komise, aby za něj 
hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.

 Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad a v den vo-
leb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pou-
ze v územním obvodu 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, úředními obálkami a hlasovacími 
lístky. Při hlasování postupují členové okrskové 
volební komise tak, aby byla zachována tajnost 
hlasování. 

Volby do zastupitelstva 
obce (komunální volby):

 V Blansku kandiduje 9 volebních stran s 25 
kandidáty. Hlasovací lístek je jeden společný pro 
všechny volební strany, je oboustranný.
 Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik 
členů zastupitelstva obce má být zvoleno. V 
Blansku má tedy volič k dispozici 25 hlasů.

Úpravy hlasovacího lístku:
 a) na hlasovacím lístku označit křížkem pouze 
jednu volební stranu ve čtverečku v záhlaví sloup-
ce s kandidáty volební strany. Tím volič hlasuje 
pro všechny kandidáty označené volební strany,

 b) na hlasovacím lístku označit křížkem pouze 
jednu volební stranu ve čtverečku v záhlaví sloup-
ce s kandidáty volební strany. Zároveň může 
označit u ostatních volebních stran v rámečku 
před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, 
pro které hlasuje. Takto volí předně jednotlivě 
označené kandidáty, dále kandidáty označené 
volební strany, do počtu 25 členů zastupitelstva 

v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební 
strany uvedeni v jejím sloupci. (Například ozna-
čím volební stranu s 25 kandidáty a současně 5 
jednotlivých kandidátů z jiných volebních stran. 
Zvolil jsem tím 5 jednotlivých kandidátů z ostat-
ních volebních stran a prvních 20 kandidátů z 
označené volební strany),

 c) na hlasovacím lístku označit v rámečku před 
jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro 
kterého hlasujete, a to v kterémkoliv ze sloupců, 
v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých vo-
lebních stran (nejvýše však 25 kandidátů).

 Průběh sčítání výsledků komunálních voleb je 
možné sledovat na www.volby.cz.

Referendum:
 Místní referendum se koná, jestliže se na 
tom usnese zastupitelstvo obce nebo přípravný 
výbor podá návrh na konání místního referenda. 
V Blansku nastala 1. varianta a od toho se od-
víjí další postup. Zastupitelstvo města Blansko 
rozhodlo o konání místního referenda  většinou 
hlasů všech členů za-
stupitelstva usnesením 
č. 34 na svém 18. za-
sedání dne 09.09.2014. 
K vyhlášení místního 
referenda v Blansku do-
šlo vyvěšením usnesení 
zastupitelstva  o vyhlá-
šení místního referenda 
na úřední desce MěÚ 
Blansko. 

 Otázka navržená pro 
místní referendum musí 
být jednoznačně polo-
žena tak, aby na ni bylo 
možno odpovědět slo-
vem „ano“ nebo slovem 
„ne“. Otázka položená 
v Blansku zní: „Souhla-
síte s tím, aby Město 
Blansko provedlo na 
své náklady odstraně-
ní stavby hotelu Dukla 
na náměstí Republiky 
v Blansku a následně 
vhodnou formou zajistilo 
revitalizaci takto vzniklé-
ho prostranství?“ 

 Úřední obálky a hla-
sovací lístky pro refe-
rendum mají zcela jiný 
tvar a odstín oproti líst-
kům a úředním obál-
kám komunálních voleb. 
Díky tomu nedojde k 
jejich záměně při sčítá-
ní, přestože se vhazují 
se do stejné hlasovací 
schránky.

 Volič v prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacího lístku označí buď křížkem v příslušném 
rámečku předtištěnou odpověď „ano“ nebo „ne“ 
(nebo se může zdržet hlasování tím, že neoznačí 
žádnou odpověď). Upravený hlasovací lístek 
vloží do úřední obálky a tu vloží do hlasovací 
schránky.

 K platnosti rozhodnutí v místním referendu 
je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných 
osob zapsaných v seznamech oprávněných 
osob. Rozhodnutí v místním referendu je 
závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina 
oprávněných osob, které se místního referen-
da zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných 
osob zapsaných v seznamech oprávněných 
osob. Rozhodnutí v místním referendu je pro 
zastupitelstvo obce, zastupitelstvo statutární-
ho města a orgány obce a statutárního města 
závazné.

 Výsledky referenda budou po sečtení hla-
sů ze všech třiceti okrsků zveřejněny na 
www.blansko.cz.

Josef Kupčík

 Komunální volby a referendum k dalšímu osudu hotelu Dukla proběhnou v Blansku ve společném termínu v pátek 10.10. od 14:00 
do 22:00 hodin a sobotu 11.10.2014 od 8:00 h do 14:00 hodin. I když půjde o dvě samostatná hlasování, obojí proběhnou v jedné 
volební místnosti, kam jsou voliči zvyklí chodit. 
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10. Bc. Tereza Kaldová, 42 let, 
 sociální pracovnice MěÚ Blansko

11. Ing. Hynek Grünwald, 51 let,
 stavební technik

12. Mgr. Richard Kupka, 38 let, 
 právník

13. MUDr. Eva Hlaváčová, 56 let, 
 praktická lékařka

14. Ing. Miloš Polák, 60 let,
 stavební technik, ekonom
 
15. Ing. Vítězslav Nečas, 62 let, 
 projektový manažer

16. Bc. Jakub Skoták, 27 let, 
 programátor

17. Lenka Uhlířová, 29 let, ekonomka

18. Hynek Jarůšek, 40 let, 
 specialista plánování

19. Ing. Petr Hrazdíra, 27 let, 
 vedoucí prodeje

20. Jana Magdová, 47 let, podnikatelka

21. Mgr. Tomáš Kryl, 36 let, makléř

22. Milan Doskočil, 48 let, technik

23. Rostislav Boček, 54 let, technik

24. Albert Gubčo, 51 let, zedník

25. Ing. Eduard Vávra, 70 let, důchodce

Volte kandidátku číslo 9

Ing. Jiří Crha 
místostarosta města Blansko

1.

2. MUDr. Zdeněk Grünwald 
praktický lékař

3. Ing. František Havíř 
ekonomický poradce

4.
MUDr. Jana Novotná 
primářka Nemocnice Blansko

5.
Jaroslav Jeřábek 
ředitel Kulturního střediska Blansko

6.
Ing. Lukáš Němec 
ekonom, ředitel společnosti

7. Mgr. Pavel Přikryl 
ředitel Městské knihovny Blansko

8. Petra Gottwaldová 
administrativní pracovnice

9. Ing. Lubomír Raibl 
ekonom

Město pro život, 
město vstřícné občanům, 
město pro rodiny 

Co prosadíme?
– jsme pro zbourání hotelu Dukla, na jeho místě  
 vznikne veřejný prostor, o jehož podobě rozhodnou  
 sami občané 

– zrevitalizujeme náměstí Republiky

– občany Blanska zbavíme povinnosti platit za 
 odvoz odpadů v chatových oblastech. 

– budeme i nadále podporovat 
   rozvoj městské nemocnice

– kompletně zrevitalizujeme sídliště Zborovce

– zmodernizujeme veřejné osvětlení ve městě 

– rozšíříme odpočinkové zóny pro seniory, 
 budeme podporovat činnost Klubu důchodců

– podpoříme rozšíření sběru tříděného odpadu 
 a omezíme vznik černých skládek

– opravíme vstup do zámku a jeho okolí

– vybudujeme chybějící dětské hřiště na sídlišti Podlesí 

– zvýšíme kapacitu mateřských škol

– osadíme bezpečnostními prvky všechny přechody  
 pro chodce ve městě

– budeme pokračovat v podpoře výstavby rodinných  
 domků pro občany města

– podpoříme investice do bytové výstavby

– budeme pokračovat v podpoře regenerace 
 panelových sídlišť

– vyhodnotíme systém centrálního vytápění 
  a zvolíme nejefektivnější a nejekonomičtější  
  variantu pro občany města

– zateplíme a snížíme energetickou náročnost budov 
 ZŠ Dvorská, ZŠ Erbenova a dalších objektů

– zřídíme nové parkoviště nad nemocnicí

Město pro podnikání

Co prosadíme?
– tam kde to bude možné, využijeme elektronické aukce

– zrekonstruujeme silnice na Komenského ulici 
   a Brněnské ulici

– budeme usilovat o vybudování nadjezdu 
 na Staré Blansko přes železniční trať

– zajistíme rekonstrukci průtahu městem 
   (ulice Svitavská) včetně dvou kruhových objezdů 

– zrekonstruujeme vodovodní síť na Klepačově

– podpoříme modernizaci autobusového nádraží,   
   v návaznosti na vznik parkoviště u vlakového nádraží

– prosadíme optimální využití průmyslové zóny 
   nově příchozími investory

– vytvoříme podmínky pro podnikání a budeme 
   podporovat stávající blanenské firmy v jejich rozvoji

– budeme i nadále podporovat farmářské trhy

Město pro volný čas

Co prosadíme?
– zrekonstruujeme sportovní halu na Údolní, 
   vybudujeme hlediště a nové sociální zázemí 
   pro sportovce

– vybudujeme fotbalové hřiště s umělou trávou

– rozvineme námi založený projekt pro předškoláky – Děti 
   sportují s námi

– podpoříme výstavbu tenisové haly

– budeme pokračovat ve výstavbě cyklostezek  
   ve městě a zlepšíme jejich napojení na regionální trasy   
   (Moravský kras, Ráječko)

– schválíme koncepci podpory sportu zaměřenou 
   primárně na podporu mládeže

– budeme finančně podporovat všechny 
   sportovní oddíly v Blansku

– podpoříme blanenské rybáře, 
   zejména jejich práci s mládeží

– zlepšíme nabídku kulturních 
   a společenských akcí ve městě

– budeme podporovat činnost amatérských 
   uměleckých souborů

– aktivně podpoříme úspěšné sportovně-kulturní akce:  
   Blanenský půlmaraton, Blanenský golem, Vítání sv. 
   Martina, Historický jarmark a další

– zvýšíme počet odpočinkových ploch 
   kolem řeky Svitavy
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Co si myslí Blanenští o referendu?
 Ačkoliv se zdálo, že Dukla je pro Blansko tématem číslo jedna, získat ohlasy od lidí z ulice nebylo nijak snadné. Zvláště u občanů dříve 
narozených byla patrná zjevná nechuť se vyjádřit, překvapivě vysoký byl i podíl těch, kteří o referendu vůbec nevěděli.
 Zatím to vypadá, že podíl hlasů pro a proti zbourání Dukly je vyvážený a počet nerozhodnutých voličů poměrně vysoký. Zdá se tedy, 
že záležet bude na každém jednotlivém hlasu. Pokud tedy máte názor na to, co s Duklou dál, stavte se ve volební místnosti, i když jinak 
volit nechodíte. Politické kandidátky můžete klidně nechat stranou a vyzvednout si jen obálku k referendu. Určitě je to lepší, než pak 
další roky nadávat na to, jak to jiní rozhodli za vás.

Občanům města Blanska 
jsme položili tři otázky:

a) Víte, že se souběžně s obecními volba-
mi koná referendu o budoucnosti hotelu 
Dukla?
b) Zúčastníte se referenda?
c) Otázka referenda zní, zda souhlasíte, 
aby byl hotel Dukla zbourán a místo, kde 
se nachází, vhodným způsobem revitalizo-
váno. Jak budete hlasovat, pokud to není 
tajné, a proč?

Vladimíra Kalová, cukrářka
a) Ano
b) Ještě nevím
c) Zatím nejsem rozhodnutá

Jaroslava Černochová, seniorka
a) Ano
b) Ano
c) Ještě nevím.

Eva Hrazdírová, seniorka
a) Ano
b) Ano
c) Nevím, jen si říkám, že je škoda ji rovnou 
bourat.

Marie Brodecká, seniorka
a) Ne
b) Nevím nic jsem si o tom zatím nepřečetla
c) Takhle rychle se nedokážu rozhodnout.

Eva Laštůvková, maminka na mateřské
a) Něco jsem o tom četla ve Zpravodaji, ale jen 
jsem četla titulek, podrobnosti nevím.

b)  dtto (přímo neodpověděla)
c) Ještě nevím, i když jsem ze zásady pro parky 
a Dukla je opravdu ošklivá.

Zuzana Novotná, překladatelka
a) Ano
b) Ano
c) Budu hlasovat ano. Dukla je ošklivá budova, 
navíc v centru města. Měla jít k zemi už dávno.

Jan Souček, student
a) Ano vím, za prvé díky facebooku, za druhé 
náhodně jsem šel kolem vývěsky před radnicí 
a všiml si toho.
b) Ano, zúčastním se.
c) Souhlasím, aby byl hotel zbourán, ale ne-
souhlasím s výstavbou parku ani rozšířením 
náměstí, přál bych si na místě podzemní 
garážové parkování, nad ním architektonicky 
zajímavou multiúčelovou budovu, jak pro 
kulturu, tak s obchodním centrem a kvalitními 
(ne vietnamskými) obchody, které by přiláka-
ly blanenské zpět do centra a oživili jej tak. 
Nechci, aby se stavěly obchody mimo cen-
trum (místo skleníků), město je čím dál víc 
mrtvé, park jej neoživí, pouze ho zaplní další 
bezdomovci.

Eva O., prodavačka
a) Ano, vím to.
b) Ano, přijdu.
c) Za mě jednoznačně zbourat!

Klára Ledvinová, 
administrativní pracovnice
a) Ano, to vím.
b) No, to ještě nevím (úsměv).
c) Asi zbořit. Park by určitě špatný nebyl. A k 
tomu nějaké hřišťátko a posezeníčko.

David Pliska, chemik
a) Ano, vím
b) Ne, nemůžu, už nebydlím v Blansku.
c) I když už Blanenšťák nejsem, mám na to 
svůj názor. Kdyby se měly bourat budovy, které 
jsou škaredé, tak má Blansko 5 tisíc obyvatel 
jak počátkem 20. století. A bourat tu budovu 
jen kvůli tomu, že má naše zem tak blbé voliče, 
že si vědomě volí lotry, kteří nedělají takové 
politické kroky, jaké jsou od nich očekávány, 
mi přijde krátkozraké.

Petr Vraspír, fotograf
a) Ano, vím.
b)Jsem ve volební komisi, tak nemůžu odpo-
vědět. Ale svůj názor mám.

Lubomír Rek, administrativní pracovník
a) Ano, vím.
b) Rád bych, ale nemohu. Nedávno jsem se 
přestěhoval a v Blansku už nebydlím.
c) Byl bych pro zbourání Dukly. Myslím si, že 
náměstí a všeobecně střed města měl být 
zónou setkávání a odpočinku, takže bych byl 
rád, kdyby namísto hotelu vznikl např. park, 
kde by bylo možné roztáhnout deku a posedět 
a odpočinout si, případně by se mi také líbilo, 
kdyby se odkryla říčka Palava, která by prostor 
také oživila.
 
Ivana Luňáková, kadeřnice
a) Slyšela jsem o tom.
b) Nepůjdu.
c) Jsem pro zbourání. Mnohem lépe se na tom 
místě bude vyjímat park plný svěží zeleně.
 
Vladimír Němec, mistr ve slévárně
a) Tak to jsem nevěděl.
b) Když je to tak, tak zřejmě ano.

c) Byl bych pro, aby se hotel zboural. Nelíbí 
se mi. Kdyby se místo něj vybudoval park, byl 
bych rád.
 
Michal Stárek, databázový analytik
a) Ne, nevím.
b) Ne - nemám už v BK trvalé bydliště, takže 
tam ani hlasovat nemohu.
c) Raději bych tu viděl park než Duklu v sou-
časném stavu. Popravdě mi však jako nejlepší 
eventualita pro Blansko připadá kompletní re-
novace a opravdu mít v centru města moderní 
hotel. Na to ovšem těžko budou peníze...
 
Martin Štěpánek, hudebník
a) Ano, o referendu vím.
b) Ano, zúčastním se referenda.
c) Jsem proti zbourání Dukly. Hotel se dá využít 
daleko prospěšněji - například jako dům pro 
svobodné matky, pro sociálně slabé občany 
Blanska apod.
 
Miloš Pernica, učitel
a) Nevím.
b) Budu nad tím přemýšlet, zatím nevím.
c) Se zbouráním nesouhlasím. Myslím, že by 
mohla být budova zrekonstruována do moder-
ního kabátu a mohla by sloužit jako městské 
byty, pokud ještě nějaké městské byty vlastně 
existují. A pokud neexistují, jistě by se našli 
lidé, kteří by byty s vděkem koupili.
 
Jiří Boreš, učitel
a) Nevím o žádném referendu.
b) Zatím nevím.
c) Souhlasím. Lepší by byl park než hotelový 
vrak pro sociálně slabší občany (nepřizpůso-
bivé). Navíc by se tak zvedlo vizuelno středu 
města.

Anketu připravila Klára Kučerová
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JSME PRO KVALITNÍ A VČASNOU 

ZDRAVOTNICKOU PÉČI 

V BLANENSKÉ NEMOCNICI

MUDr. František Řezník

*** Kvalitu života určuje zejména kvalita veřejných služeb, proto je pro nás prioritou zajištění kvalitních 
  a dostupných veřejných služeb pro širokou skupinu obyvatel.

*** Budeme prosazovat svobodný výběr způsobu vytápění bytových domů s ohledem na ekonomickou 
  a ekologickou výhodnost.

*** Jsme pro kvalitní a včasnou lékařskou péči v blanenské nemocnici.

*** Budeme podporovat rozvoj všech sportovních aktivit zaměřených na mládež tak, aby se tato 
  podpora dostala právě dětem a mládeži.

*** Senioři pracovali celý život pro nás, teď musíme něco udělat my pro ně. 
  Budeme prosazovat MHD pro všechny občany Blanska již od 65 let zdarma.

*** Budeme prosazovat přestavbu autobusů MHD na ekologický plynový pohon 
  a zlepšit tím kvalitu ovzduší ve městě.

*** Budeme prosazovat rekonstrukci hotelu Dukla a jeho změnu na multifunkční objekt, který bude zahrnovat 
  prostory pro mobilní seniory, mateřské centrum a lékařské ambulance.

www.zmenaproblansko.cz
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Jsme normální lidé jako Vy. Máme stejné všední starosti a trápí nás stejné věci, jako 
trápí Vás. Nechceme se ale už jen dívat a tlachat o tom, co je všechno v Blansku špatně, 
chceme ty špatné věci změnit. Aby i v Blansku bylo líp!
 Během našeho dosavadního působení jsme aktivně sledovali dění na naší radnici a snažili 
se různými dotazy a návrhy posunout vedení našeho města kupředu, směrem k lidem, směrem 
k transparentnímu a hospodárnému řízení města. Naše podněty a snahy o zavedení transparentních 
účtů města a městských společností se ale u současného vedení města setkaly s naprosto odmítavým 
postojem.
 Chceme zajistit detailní veřejnou kontrolu nad toky peněz z městského rozpočtu jejich absolutní 
transparentností a pravdivé informování občanů o veškeré činnosti a hospodaření všech městských 
organizací a městem zřizovaných společností. Nedovolíme žádné další drancování peněženek 
občanů soukromými subjekty s podporou radnice. Podpoříme aktivity a projekty, které budou sloužit 
a pomáhat všem občanům Blanska, ne jen některým vyvoleným.  Z nedostatků a pochybení osob 
či úřadů vyvodíme osobní odpovědnost tak, aby úřady sloužily občanům a ne naopak!
Ze svých cílů neustoupíme a o všem, dobrém i špatném, budeme pravdivě informovat občany Blanska. 
 My všichni členové a sympatizanti hnutí ANO v Blansku pevně věříme, že máme s většinou obyvatel 
Blanska stejné cíle, které se nám postupně podaří splnit.
 Náš kompletní program najdete na našich webových stránkách, nebo můžete přijít na náš mítink 
ANO Blansko ve středu 8. 10. na Náměstí Republiky od 13:30.

Děkujeme vám všem, že přijdete k volbám 10. a 11. října 2014, 
protože vám budoucnost Blanska není lhostejná.

BLANSKO

10. - 11. 
října

2014
D KUJEME

2014
. 8

VolteANO,
V BLANSKU

BUDE 
LÍP!

www.facebook.com/ANOsPavlembudelip
www.anoblansko.cz

volební program 

ke stažení zde

inzerce_ANO_270x386.indd   4 3. 10. 2014   0:13:46
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Pojïte s námi!

 VOLBA è.1

ODPOVÌDNOST

ODBORNOST

OTEVØENOST

VÌCNOST
VOLBA PRO BLANSKO

Neøídíme se pokyny stranických sekretariátù,
ale potøebami našeho mìsta.

www.volbaproblansko.cz

Veronika DobiáškováPetr HoffmannIvo DobiášekJiøí RydvalRadek ŠinkoraJaromír Rouèka
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