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Informace k volbám do zastupitelstva
Jihomoravského kraje.
TERMÍN VOLEB
v pátek

12.10.2012

od 14.00 do 22.00 hodin

v sobotu

13.10.2012

od 08.00 do 14.00 hodin

v budově Stará škola v Ráječku,
Osvobození č. 49, 679 02 Ráječko

PRÁVO VOLIT
do zastupitelstva kraje má každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18
let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Překážky výkonu volebního práva:
 zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
 zbavení způsobilosti k právním úkonům
 zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu

ZÁSADY A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu
obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební
komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s
voličem, a to ani člen 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, 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
do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 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, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
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Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Pokud dal volič na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice a k přednostním hlasům
se nepřihlíží.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který
není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková
volební komise hlasování neumožní.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Na základě tzv. technické novely volebních zákonů (zákon č. 222/2012 Sb.) byla nově zavedena možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů na voličský průkaz. Voličské
průkazy vydává obdobně jako ve volbách do Parlamentu České republiky obecní úřad na žádost
voliče zapsaného ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.
Podle § 26a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto
skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz
se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu od okamžiku vyhlášení krajských voleb (tj.
od 29. června 2012):
 žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis
žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn
před zneužitím tohoto institutu. Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není
žádný předepsaný formulář.
Ověření podpisu u správních úřadů je osvobozeno od správního poplatku jako úkon pro účely
využití volebního práva.
 žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým popisem voliče
 žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Žádost shora uvedenými způsoby musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději
7 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. října 2012.
 osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je
oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu osobním podáním
lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 10. října 2012 do 16.00 hodin.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat duplikát.
● Kateřina Sehnalová - místostarostka
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Zprávy z radnice

Výpis z Usnesení ze zasedání Rady obce Ráječko
konaného dne 22.8.2012
 Rada obce bere na vědomí dokumenty – informace z Městkého úřadu Blansko, odboru
stavební úřad týkající se nemovitostí v obci
Ráječko.
 Rada obce schvaluje zpoplatnění inzerátů
uveřejňovaných v obecním zpravodaji dle kalkulace výdajů na tisk.
 Rada obce schvaluje žádost manželů V. a I.
K. , Ráječko, o zřízení věcného břemene pro
vedení plynovodní přípojky na pozemku p.č.
65/73 o celkové výměře 1444 m2, 65/57 o celkové výměře 1192 m2 a pozemku p.č. 72/18
o celkové výměře 93 m2, zapsaných na LV č.
1 pro katastrální území Ráječko, obec Ráječko ve prospěch JMP Net, s.r.o., Plynárenská
499/1, 657 02 Brno. Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve
výši 1 000,- Kč. Rada obce pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
 Rada obce schvaluje žádost pana J. T., Ráječko o zřízení věcného břemene pro vedení
plynovodní přípojky na pozemku p.č. 1791/3 o
celkové výměře 3446 m2, zapsaného na LV č.
1 pro katastrální území Ráječko, obec Ráječko
ve vlastnictví obce Ráječko ve prospěch JMP
Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč. Rada
obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
 Rada obce schvaluje žádost o zřízení věcného břemene manželů L. a S. N., Ráječko,
o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby plynovodu a plynovodní přípojky v pozemku p.č. 505/2 o celkové výměře 575 m2 a
v pozemku p.č. 501/4 o celkové výměře 3746
m2 ve vlastnictví obce Ráječko. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch společnosti JMP
Net. s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o bu-

doucí smlouvě o zřízení věcného břemene, břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve
výši 1 000,- Kč. Rada obce pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene.
 Rada obce Ráječko schvaluje dodatek
smlouvy mezi obcí Ráječko a společnosti Telefónica Czech Republic k nájemní smlouvě
uzavřené dne 23.3.2012. Rada obce pověřuje
starostu obce podpisem dodatku.
 Rada obce souhlasí se stavbou – „ Ráječko
– rozšíření distribuční soustavy el. energie pro
napojení nového odběrného místa na pozemku
p.č. 492/1 v k.ú. i obci Ráječko.
 Rada obce schvaluje žádost paní P. K. Ráječko, o uzavření smlouvy o právu provést stavbu přístavby rodinného domu na pozemku ve
vlastnictví obce č. 1891 v katastrálním území i
obci Ráječko. Rada schvaluje smlouvu o právu
provést stavbu schválila. Rada obce pověřuje
starostu podpisem smlouvy o právu provést
stavbu.
 Rada obce schvaluje zveřejnění záměru na
pronájem pozemku p.č. 1891 o celkové výměře
116 m2 ve vlastnictví obce Ráječko na úřední
desce i na elektronické úřední desce na www.
rajecko.cz.
 Rada obce schvaluje znění smlouvy o propagaci mezi obcí Ráječko a společnosti:Tyco
Fire & Integrated Solutions, s.r.o., Průmyslová 1306/7, Praha 10 – Hostivař. Předmětem je
propagace ﬁrmy Tyco Fire & Integrated Solutions, a to prostřednictvím umístění reklamního
banneru s logem na fotbalovém hřišti obce za
ﬁnanční částku 50 000,- Kč. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
 Rada obce schvaluje znění smlouvy o zřízení zpětného odběru přenosných baterií a
akumulátorů mezi obcí Ráječko a obchodní
společností ECOBAT s.r.o., Praha 6, Soborská
1302/8, 160 00. Předmětem je vzájemná spolupráce při zpětném odběru přenosných baterií a akumulátorů. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
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 Rada obce schvaluje žádosti o prodej dříví
v drobném :
pana Z. K., v lokalitě Boří, v porostu 320Ad13
v množství 4 prm. a pana V.S. ,Karolín 35 v
lokalitě Hrtán v porostu 320Ad13 v množství
1 prm. za cenu 120,- Kč/prm. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smluv o prodeji
dříví.

 Rada obce bere na vědomí Rozhodnutí
Krajského úřadu Jihomoravského kraje , odbor školství o navýšení kapacity dětí mateřské
školy z 50 na 53 dětí.
 Rada obce bere na vědomí informaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury o neschválení žádosti o dotaci na cyklostezku.
 Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 8/2012.
● Kateřina Sehnalová - místostarostka

Zahájení školního roku 2012/13
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Vítání nových občánků.
V sobotu 15.září 2012 byli na obecním úřadě v Ráječku slavnostně přivítáni do života tito
malí občánci:
Tomáš Nejezchleb
Tereza Dračková
Marek Šašák
Aneta Žůrková
Martin Řídký
Aleš Koudelný
Lenka Havlíčková
Nikola Houserová

náměstí 9. května
ulice Svitavská
ulice Lesní
ulice Na Výsluní
ulice Lesní
ulice Osvobození
ulice Lesní
náměstí 1. máje

Novým občánkům přejeme hodně zdraví a spokojený život v naší obci.

V pondělí 3. září 2012 byl v budově Základní a Mateřské školy Ráječko byl slavnostně
zahájen nový školní rok 2012/2013. Do školních lavic poprvé usedlo 10 nových prvňáčků.
Vyučující:
1. ročník (I. třída) - PaedDr. Libuše Filipiová (10 žáků)
2., 5. ročník (II. třída) - Mgr. Jana Smejkalová (11+6 žáků)
3., 4. ročník (III. třída) - Mgr. Jiří Pukl (10+12 žáků)
Aj 3. ročník - Leona Šebková
ŠD - Helena Musilová
asistent pedagoga 1. ročník - Mgr. Lenka Sedláková

Všem žákům naší školy přejeme úspěšný školní rok.

Kompletní fotogalerie z Vítání nových občánků najdete na webových stránkách

WWW.LKFOTO.CZ/VITANI

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
MUŽSKÝ SENIOR KLUB A ČČK RÁJEČKO, VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ RÁJEČKO
zvou všechny seniorky a seniory z Ráječka na tradiční zábavné odpoledne.
Pátek 28. září v 16 hodin ve Staré škole.
Kulturní program a občerstvení zajištěno, dobrou náladu s sebou.
Za Mužský Senior klub Josef Pešán
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Pan farář Jiří Kaňa oznamuje všem občanům, že bude sloužena

MŠE SVATÁ
v úterý 30. října 2012 v 18.00 hodin v budově Staré školy v Ráječku.
Od 17:30 hodin můžete přijmout svátost smíření.
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SK Olympia Ráječko
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Do dalšího ročníku krajského přeboru mužů v kopané vstoupilo
naše „A“mužstvo s těmito výsledky:
FC Kyjov 1919 - SK Olympia Ráječko
FK IE Znojmo – SK Olympia Ráječko
RAFK Rajhrad - SK Olympia Ráječko
SK Olympia Ráječko – FC Boskovice
FC Sparta Brno – SK Olympia Ráječko
SK Olympia Ráječko - FRAMOZ Rousínov
SK Olympia Ráječko – FK Blansko
FK Mutěnice - SK Olympia Ráječko
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PIETNÍ VZPOMÍNKA ZA ZESNULÉ

Plovoucí podlahy, PVC, Koberce, Vinylové podlahy, Parkety,...
Vyrovnání, stČrkování podkladĤ
Renovace dĜevČných podlah
Poradenství a zamČĜení zdarma

Pavel Jedliþka, Nová 396, Rájeþko

Oznamujeme občanům, že pietní vzpomínka za zesnulé se koná
v neděli 4. listopadu 2012 v 15.00 hodin na místním hřbitově.

Tel: 776 154 480
E-mail: pavel.jed@seznam.cz

KONDIČNÍ CVIČENÍ V RÁJEČKU
Lekce zaměřená na formování a zpevňování problematických partií těla
(stehna, boky, hýždě a břišní svalstvo)
Vhodné i pro začátečníky.
KAŽDOU STŘEDU V 19:30 - 20:30
Ve Staré škole v Ráječku
Začínáme cvičit 03.10.2012
Těší se na Vás Eva Živná
Tel.: 777 032 229

Rozpis LSPP – stomatologie – ŘÍJEN 2012
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 12:00 HODIN.
6.10.
7.10.
13.10.
14.10.
20.10.
21.10.
27.10.
28.10.

MUDr. Pokorný M.
MUDr. Roth
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek
MUDr. Semrádová
MUDr. Staňková
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková R.

Blansko, A. Dvořáka 4
Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Sloup, Zemspol, 221
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 417 621
516 444 326
516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 442 726
516 488 451
516 488 454

Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna
v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel. 545 538 111,
ve všední dny od 17:00 h. – 07:00 h, o sobotách, nedělích a svátcích 24.00 hodin.
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SDH Ráječko
VÝSLEDKY 9. ROČNÍKU SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ZÁSAHOVÉM ÚTOKU
Z VOZIDEL A PŘÍVĚSNÝCH VOZÍKŮ O PUTOVNÍ POHÁR OBCE RÁJEČKO
Muži:

1. Ráječko „A“
2. Dolní Lhota „B“
3. Ráječko „Kopal“
4. Spešov „A“
5. Ráječko „Retro“
6. Spešov „B“
7. Rájec
8. Dolní Lhota „A“
9. Jestřebí

49,70
53,70
54,80
56,70
57,20
59,20
69,20
70,20
93,40

Ženy:

Ráječko
Rájec
Dolní Lhota

46,80
61,62
62,60

Zpravodaj obce Ráječko č. 9/2012 - vydán v září 2012, vydala obec Ráječko se sídlem Ráječko, nám. 1.máje č. 250, 679 02
tel: 516 432 629, e-mail: ourajecko@rajecko.cz. Registrace Ministerstva kultury č. ČR E 20272. Za obsahovou a stylistickou
stránku textů, vydaných ve zpravodaji, odpovídá starosta obce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat a
neodpovídá za obsah uvedených inzerátů. Sazba, tisk LKFOTO s.r.o.

