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území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí (viz blíže informace ministerstva vnitra). 
Požádat o vydání voličského průkazu může volič již nyní obecní úřad 
podle místa svého trvalého pobytu. 
Žádost občanů s trvalým pobytem v Kostelci u Holešova lze podat: 
• osobně až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. 
ledna 2018 do 16.00 hodin, a to v úředních hodinách na obecním 
úřadě v Kostelci u Holešova 
• podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. 
ledna 2018, na adresu: 
Obecní úřad Kostelec u Holešova č.p. 58, 768 43 Kostelec u Holešo-
va 
Podání může být učiněno v těchto formách: 
• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; 
ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o 

vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto 
institutu. 
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. 
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 
28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí 
voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a 
to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i 
na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V 
tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský 
úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistou-
pit k hlasování. 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 

 

 
Odpověď a doplňující informace zastupitele Ing. P. Žůrka 
Obec Kostelec u Holešova, vydavatel periodika KOSTKA, se v čísle 
3/2017, str. 6 dotknul cti a důstojnosti mé osoby.  
1) Tvrzení „neustále bombarduje svými příspěvky“ je nepravdivé, do  
periodika Kostka jsem poslal 2 příspěvky. 
2) Tvrzení, že příspěvek je lživý. 
3) Otázku "kontroly nad zpravodajem" pana zastupitele nepo-
važujeme za nevinnou, pan zastupitel svým vyjádřením po cenzuře 
zřejmě velmi prahne." Tvrzení je nepravdivé, podstatou je otázka, 
kdo napsal do tiráže periodika Kostka č. 2/2017 omezení příspěvku 
na 2.500 úhozů. 
4) Uveřejněné tvrzení (v příspěvcích pana Žůrka je řada polopravd, 
lží, zavádějících informací", autor "Ing. Petr Hlobil") je nekonkrétní, 
nedoložené důkazy a fakty a ve svém důsledku nepravdivé. 

Ing. Petr Žůrek 
Odpověď redakční rady 
Ad 1) Příspěvky, odpověď, příp. dodatečná sdělení zasílal pan Žůrek 
starostovi obce, členům redakční rady, redakci, takže jsme je dostá-
vali ze všech stran. K jeho příspěvkům počítáme i jím iniciovanou„ 

odpověď“ ze str. 5, Kostka 3/17, ale i mnohá e-mailová sdělení všem 
zúčastněným, kteří je přeposílali redakci.  
Ad 2) V prvním odstavci článku (Vážení čtenáři, Kostka 3/17, str. 6), 
je vše dostatečně vysvětleno. Tvrzení o ukrácení práv pana Žůrka je 
skutečně lživé, doposud (!) neupřesnil, zda je jeho článek inzerátem 
nebo příspěvkem, proto nemohl být otištěn. 
Ad 3) Pokud se autor neumí jasně vyjadřovat, není to naše vina. Z 
jeho uvedeného příspěvku zřetelně vyplývá žádostivost po kontrole 
- cenzuře. K doplňující otázce: redakční rada má právo korigovat 
pravidla pro vydávání periodika a určovat rozsah příspěvků,  
Ad 4) Informace o neotištění článku (viz bod ad 2), výběrovém řízení 
na veřejné osvětlení v obci, ztrátě pronájmu školní jídelny jsou 
podle starosty obce Ing. Hlobila zavádějící a lživé. 
Jednu námitku jmenovaného vyhodnotila RR jako osobní spor, což 
omezují Pravidla pro vydávání Kostky, čl. 4 c). Čest a důstojnost 
jmenovaného nebyla nikterak dotčena. Tento dialog považujeme za 
ukončený. 

Redakční rada  

Volby do Parlamentu České republiky 

Volby do poslanecké sněmovny 2017 

 

 


