
JANOVICKÝ ZPRAVODAJ 
www.janovice.cz   MIMOŘÁDNÉ VOLEBNÍ VYDÁNÍ   

Vážení občané města Janovice nad Úhlavou a spádových obcí, Vážení občané města Janovice nad Úhlavou a spádových obcí,   

5. a 6.10.2018 proběhly komunální volby, z jejichž výsledků vzniklo nové zastupitelstvo. To by se mělo sejít do konce října na s5. a 6.10.2018 proběhly komunální volby, z jejichž výsledků vzniklo nové zastupitelstvo. To by se mělo sejít do konce října na svém ustavujícím zasedá-vém ustavujícím zasedá-
ní, na kterém zvolí starostu, místostarostu, finanční a kontrolní výbor. Podrobné výsledky voleb v Janovicích nad Úhlavou vám přní, na kterém zvolí starostu, místostarostu, finanční a kontrolní výbor. Podrobné výsledky voleb v Janovicích nad Úhlavou vám přinášíme v následují-inášíme v následují-
cím přehledu.cím přehledu.  

Dovolte mi, abych vám jako dosavadní starosta poděkoval za sebe i za vítězné sdružení JANOVICKO, které na základě vašeho hlasováDovolte mi, abych vám jako dosavadní starosta poděkoval za sebe i za vítězné sdružení JANOVICKO, které na základě vašeho hlasování získalo 8 z cel-ní získalo 8 z cel-
kových 9 míst v zastupitelstvu. Děkujeme! Zároveň mi také dovolte položit otázku: „Je skutečně správný a spravedlivý stávající vkových 9 míst v zastupitelstvu. Děkujeme! Zároveň mi také dovolte položit otázku: „Je skutečně správný a spravedlivý stávající volební systém, kde se olební systém, kde se 
získané hlasy složitým způsobem přepočítávají na mandáty?“. To není otázka, pro vás nebo pro mě. Ale až si pročtete výsledky, sazískané hlasy složitým způsobem přepočítávají na mandáty?“. To není otázka, pro vás nebo pro mě. Ale až si pročtete výsledky, sami posuďte, zda je sys-mi posuďte, zda je sys-
tém správný. Na str. 2 tohoto zpravodaje je popsáno, jakým způsobem se podle volebního zákona přepočítávají získané hlasy na mantém správný. Na str. 2 tohoto zpravodaje je popsáno, jakým způsobem se podle volebního zákona přepočítávají získané hlasy na mandáty.dáty.  

                            Mgr. Michal Linhart, dosavadní starosta městaMgr. Michal Linhart, dosavadní starosta města  

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA JANOVICE NAD ÚHLAVOU (5. a 6.10.2018) 

Volební účastVolební účast  

Celková volební účastCelková volební účast          = =   48,63 %48,63 %  
Volební účast v okrsku č. 1 (Janovice nad Úhlavou)Volební účast v okrsku č. 1 (Janovice nad Úhlavou)  ==  44,37 %44,37 %  
Volební účast v okrsku č. 2 (spádové obce)Volební účast v okrsku č. 2 (spádové obce)      ==  59,75 %59,75 %  

Výsledky volebních stranVýsledky volebních stran  

Voliči odevzdali celkem 6 911 hlasů. Z tohoto celkového počtu hlasů získaly jednotlivé volební strany:Voliči odevzdali celkem 6 911 hlasů. Z tohoto celkového počtu hlasů získaly jednotlivé volební strany:  

JANOVICKOJANOVICKO            5 659 hlasů5 659 hlasů    81,88 %81,88 %    JANOVICKO získalo 8 míst v zastupitelstvuJANOVICKO získalo 8 míst v zastupitelstvu  
ANO 2011ANO 2011                     652 hlasů   652 hlasů        9,43 %  9,43 %    ANO 2011 získalo 1 místo v zastupitelstvuANO 2011 získalo 1 místo v zastupitelstvu  
Komunistická strana Čech a MoravyKomunistická strana Čech a Moravy       600 hlasů   600 hlasů          8,68 %  8,68 %    KSČM nezískala žádné místo v zastupitelstvuKSČM nezískala žádné místo v zastupitelstvu  

Počty hlasů pro jednotlivé kandidátyPočty hlasů pro jednotlivé kandidáty  

  JANOVICKOJANOVICKO  
Poř. č. Poř. č.     Jméno a příjmení Jméno a příjmení       Absolutní počet Absolutní počet             MandátMandát  
na kandidátcena kandidátce          získaných hlasůzískaných hlasů  
1.1.    Mgr. Michal LinhartMgr. Michal Linhart      735735          zvolen do zastupitelstva městazvolen do zastupitelstva města    
2.2.    MVDr. Ladislav VyskočilMVDr. Ladislav Vyskočil      657657          zvolen do zastupitelstva městazvolen do zastupitelstva města  
3.3.    Mgr. Ingrid KasíkováMgr. Ingrid Kasíková      595595          zvolena do zastupitelstva městazvolena do zastupitelstva města  
4.4.    Bc. Libor ČechBc. Libor Čech        639639          zvolen do zastupitelstva městazvolen do zastupitelstva města  
5.5.    Alena NosálováAlena Nosálová        655655          zvolena do zastupitelstva městazvolena do zastupitelstva města  
6.6.    Tomáš JiříkTomáš Jiřík          552552          zvolen do zastupitelstva městazvolen do zastupitelstva města  
7.7.    Mgr. Alena JandováMgr. Alena Jandová      614614          zvolena do zastupitelstva městazvolena do zastupitelstva města  
8.8.    Petr KreslPetr Kresl          583583          zvolen do zastupitelstva městazvolen do zastupitelstva města    
9.9.    František KellnhoferFrantišek Kellnhofer        629629              ——————————————  

  ANO 2011ANO 2011  
Poř. č. Poř. č.     Jméno a příjmení Jméno a příjmení       Absolutní počet Absolutní počet             MandátMandát  
na kandidátcena kandidátce          získaných hlasůzískaných hlasů  
1.1.    Josef BastlJosef Bastl          134134          zvolen do zastupitelstva městazvolen do zastupitelstva města    
2.2.    Václav TaušVáclav Tauš          115115              ——————————————  
3.3.    Ing. Martin PivoňkaIng. Martin Pivoňka          92  92              ——————————————  
4.4.    Karel MatoušekKarel Matoušek          57  57              ——————————————  
5.5.    Miroslava JírovcováMiroslava Jírovcová          52  52              ——————————————  
6.6.    Jaroslava PindrochováJaroslava Pindrochová        57  57              ——————————————  
7.7.    Jan JírovecJan Jírovec                    50  50              ——————————————  
8.8.    Bc. Stanislava BastlováBc. Stanislava Bastlová            95  95              ——————————————  

  Komunistická strana Čech a MoravyKomunistická strana Čech a Moravy  
Poř. č. Poř. č.     Jméno a příjmení Jméno a příjmení       Absolutní počet Absolutní počet             MandátMandát  
na kandidátcena kandidátce          získaných hlasůzískaných hlasů  
1.1.    Milan TaichmanMilan Taichman        105105              ——————————————  
2.2.    Ing. Vincent TringelaIng. Vincent Tringela      111111              ——————————————  
3.3.    Ing. Ján DrobenaIng. Ján Drobena         59 59              ——————————————  
4.4.    Ing. Martin ZdvořákIng. Martin Zdvořák         86 86              ——————————————  
5.5.    Josef KorčíkJosef Korčík             63 63              ——————————————  
6.6.    Zdeňka ZbytovskáZdeňka Zbytovská            4444              ——————————————  
7.7.    Ing. František LinkIng. František Link            4747              ——————————————  
8.8.    Marie BytelováMarie Bytelová          5151              ——————————————  
9.9.    Oldřich ŠvaříčekOldřich Švaříček            3434              ——————————————  



JAK SE POSTUPUJE PŘI VÝPOČTU MANDÁTŮ (postup podle §45 zákona č. 491/2001 Sb.) 

1. ZJIŠTĚNÍ 5% HRANICE 

Výňatek z § 45 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí 

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování předaných podle §43 okrskovými volebními komisemi zjistí, kolik hlasů bylo odevzdáno pro každého kandi-

dáta na kandidátní listině a kolik pro každou kandidátní listinu. Dále zjistí celkový počet platných hlasů pro všechny kandidátní listiny, a která z kandidátních listin získala 

méně než 5 % z celkového počtu platných hlasů poděleného voleným počtem členů zastupitelstva a vynásobeného počtem jejích kandidátů, nejvýše však voleným počtem čle-

nů zastupitelstva; k takovýmto kandidátním listinám a hlasům pro ně odevzdaným se při dalším zjišťování výsledků voleb a přidělování mandátů již nepřihlíží.  

Výpočet pro Janovice nad Úhlavou 

Všechny 3 volební strany získaly potřebný počet hlasů – více než 5%. 

2. VÝPOČET MANDÁTŮ PRO JEDNLIVÉ KANDIDÁTNÍ LISTINY 

Výňatek z § 45 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí 

Poté dělí celkový počet platných hlasů, který obdržela postupující kandidátní listina, postupně čísly 1, 2, 3 a dále vždy číslem o jedno vyšším tak, aby počet dělících operací 

odpovídal počtu kandidátů, kteří jsou na kandidátní listině. Podíly vypočítané způsobem uvedeným v odstavci 1 seřadí Český statistický úřad podle jejich velikosti až do po-

čtu mandátů, které mají být při volbách do zastupitelstva obce přiděleny. Za každý podíl obsažený v této početní řadě získá kandidátní listina jeden mandát. 

Výpočet pro Janovice nad Úhlavou 

JANOVICKO získalo 5 659 hlasů   ANO 2011  získalo 652 hlasů  KSČM   získala 600 hlasů 

5 659 : 1 = 5 659,00 (mandát č. 1)   652 : 1 = 652,00 (mandát č. 9)   600 : 1 = 600,00 

5 659 : 2 = 2 829,50 (mandát č. 2)   652 : 2 = 326,00    600 : 2 = 300,00 

5 659 : 3 = 1 886,33 (mandát č. 3)    652 : 3 = 217,33    600 : 3 = 200,00 

5 659 : 4 = 1 414,75 (mandát č. 4)    652 : 4 = 163,00    600 : 4 = 150,00 

5 659 : 5 = 1 131,80 (mandát č. 5)   652 : 5 = 130,40    600 : 5 = 120,00 

5 659 : 6 =    943,16 (mandát č. 6)   652 : 6 = 108,66    600 : 6 = 100,00 

5 659 : 7 =    808,42 (mandát č. 7)   652 : 7 =   93,14    600 : 7 =   85,71 

5 659 : 8 =    707,37 (mandát č. 8)   652 : 8 =   81,50    600 : 8 =   75,00 

4 963 : 9 =    628,77            600 : 9 =   66,66 

3. POSUN KANDIDÁTA NA KANDIDÁTNÍ LISTINĚ 

Výňatek z § 45 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí 

Odst. 4) Český statistický úřad vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volební stranu počtem kandidátů této volební strany. Má-li některý z kandidátů nejméně o 10 % 

více hlasů, než je takto stanovený průměr vyjádřený celým číslem bez zaokrouhlení, postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich 

pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány; v případě rovnosti hlasů mezi postupujícími kandidáty je rozhodující původní pořadí kandidátů na kandidátní listině. 

Výpočet pro Janovice nad Úhlavou 

Ani na jedné ze tří kandidátek nedošlo k tomu, že by kandidát získal potřebný počet hlasů nutný pro posun na kandidátce.  

4. PŘIDĚLENÍ MANDÁTŮ JEDNOTLIVÝM KANDIDÁTŮM 

Výňatek z § 45 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí 

Český statistický úřad přikáže mandáty přidělené kandidátní listině na ní uvedeným kandidátům podle pořadí, v jakém jsou uvedeni na kandidátní listině, pokud nedojde ke 

změně pořadí podle odstavce 4 (viz další bod výpočtů). 

Výpočet pro Janovice nad Úhlavou 

Podle výše uvedeného výpočtu získalo místo v zastupitelstvu (mandát) za JANOVICKO osm kandidátů. Protože nedošlo k žádnému posunu, získalo mandáty prvních osm 

kandidátů na kandidátní listině. Za ANO 2011 získal mandát jeden kandidát. Ani zde nedošlo k žádnému posunu, proto mandát získal kandidát uvedený na prvním místě. 

  

V období let 2018 V období let 2018 -- 2022 budou mít Janovice nad Úhlavou a jeho spádové obce zastupitelstvo v tomto složení: 2022 budou mít Janovice nad Úhlavou a jeho spádové obce zastupitelstvo v tomto složení:  

              Mgr. Michal Linhart, Mgr. Michal Linhart, Janovice nad ÚhlavouJanovice nad Úhlavou          

              MVDr. Ladislav Vyskočil, MVDr. Ladislav Vyskočil, SpůleSpůle    

              Mgr. Ingrid Kasíková, Mgr. Ingrid Kasíková, Janovice nad ÚhlavouJanovice nad Úhlavou        

              Bc. Libor Čech, Bc. Libor Čech, Janovice nad ÚhlavouJanovice nad Úhlavou          

              Alena Nosálová, Alena Nosálová, Janovice nad ÚhlavouJanovice nad Úhlavou          

              Tomáš JiříkTomáš Jiřík  , , Janovice nad ÚhlavouJanovice nad Úhlavou          

              Mgr. Alena Jandová, Mgr. Alena Jandová, Janovice nad ÚhlavouJanovice nad Úhlavou        

              Petr Kresl, Petr Kresl, SpůleSpůle  

              Josef Bastl, Josef Bastl, PlešinyPlešiny       

JAK SE V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU VOLILO DO SENÁTU 

VÝSLEDKY 1. KOLA: 

V Janovicích nad Úhlavou získal nejvíc hlasů MUDr. Michael Janek (208), druhý skončil Jan Látka (106) a třetí JUDr. Miroslav Vokáč (106). Násle-

dovali Ing. Vladislav Vilímec (77), Ing. Viktor Krutina (48), RSDr. Josef Švarcbek (44), Ing. Milan Obdržálek (30) a Mgr. Miroslav Timura (7). 

Po sečtení výsledků ve všech obcích volebního obvodu č. 11 (obce okresu Klatovy a Domažlice) postupují do 2. kola: 

       Ing. Vladislav Vilímec (ODS) - získal 9 142 hlasů 

        Jan Látka (ČSSD) - získal 9 136 hlasů 

Výsledky 2. kola, které se koná v pátek 12. a v sobotu 13.10.2018, sledujte na www.volby.cz. 


