Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební
komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze
v rámci svého volebního okrsku.
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Pozemkové úpravy
Jsou chápány jako nástroj k vytvoření podmínek pro
rozumné, pochopitelné, hospodárné a účelné uspořádání vlastnických vztahů
k zemědělským a lesním pozemkům. Pozemkové úpravy prostorově
a funkčně uspořádávají pozemky, zcelují nebo dělí a zabezpečují jejich
přístupnost a využití.
Pozemkové úpravy nabízí:
• zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům,
• upřesnění vlastnictví – výměra a poloha,
• scelení pozemků (nebo rozdělení spoluvlastnických podílů),
• zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest,
• možnost převedení pozemků pod navrženými společnými zařízeními
do vlastnictví obce,
• digitální katastrální mapu (DKM),
• bezplatné vytyčení pozemků po pozemkové úpravě,
• realizace prvků Plánu společných zařízení (výstavba cest, prvků
zachycujících nebo odvádějících vodu, ozelenění krajiny),
• zvýšení tržní ceny pozemků a celého území.
Pozemkové úpravy se významně dotýkají nejenom vlastníků pozemků, ale i
obcí, protože napomáhají rozvoji správního území obce. Současně jsou
prosazovány principy ochrany půdy, vody a dalších složek životního
prostředí v krajině.
Obec má zájem o pozemkové úpravy především z důvodu zajištění přístupu
na pozemky a vypořádání pozemků pod polními cestami. Řízení o

pozemkových úpravách zahajuje pozemkový úřad, pokud s tím vysloví
souhlas vlastníci pozemků v dotčeném katastrálním území.
V příloze Jáchymováčku naleznete žádost k vyplnění. Budeme rádi, když
vyslovíte souhlas a vyplněnou žádost doručíte na obecní úřad.
Děkujeme

TJ Čechie
TJ Čechie Nový Jáchymov hledá pomocníka na sekání fotbalového hřiště.
Hrací plocha se v sezóně seká jednou až dvakrát týdně. Ostatní plocha dvakrát
v sezóně. Odměna dohodou. Více informaci na mobilním čísle 724 068 884.

Ostatní
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek 8. října od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 9. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je
občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.
Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích.
Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu a
zapsán ve stálém seznamu voličů. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský
průkaz. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech
České republiky.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro
každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky
nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud některá politická strana, politické
hnutí nebo koalice nekandiduje ve všech volebních krajích.
Průběh hlasování

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se
kandidatury nebo odvolání kandidáta. Při zjišťování výsledků voleb se
k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České
republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou
úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou
a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro
kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné
úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává
přednost. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden
hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Volič hlasuje tak, že úřední
obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí
do volební schránky.
Hlasování na voličský průkaz
S voličským průkazem je možné hlasovat mimo „domovský volební okrsek“
v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo zvláštním
volebním okrsku v zahraničí. Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je
povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

