
Vážení zájemci o komunální volby,

ceníme si toho, že chcete kandidovat ze Českou pirátskou stranu v komunálních volbách. Komunální volby organizuje místní nebo 
krajské předsednictvo, do jehož působnosti spadá území obce. To vám poskytne další potřebné informace.

Kdo může za Piráty kandidovat ?
O kandidaturu v komunálních volbách pod značkou České pirátské strany se může ucházet každý člen nebo registrovaný příznivec 
Pirátů, který spiní podmínky kandidatury. Příznivcem se můžete registrovat několika kliknutími na internetové stránce https://
wiki.pirati.cz/ao/navody/priznivec

Další podmínky kandidatury, které je třeba splnit před sestavením kandidátní listiny, jsou:
    • podpis výše uvedeného čestného prohlášení a jeho odevzdání příslušnému předsednictvu,
    • prezentace s vlastní fotografií, životopisem, případně osobními prioritami na webu strany https://wiki.pirati.cz/lide ,
    • občanství České republiky nebo Evropské unie, věk aspoň 18 let, trvalé bydliště na území obce (ke dni voleb).

Jak se sestavuje kandidátní listina ?
Kandidátní listinu sestavuje příslušné oblastní sdružení v primárních volbách. S výjimkou lídra může také příslušné oblastní fórum 
schválit část kandidátní listiny hlasováním o usnesení. Nelze zároveň kandidovat do neslučitelných funkcí.

Další užitečné rady
    • aktuální informace pro kandidáty do komunálních voleb jsou na webu https://wiki.pirati.cz/volby/2018/komunal
    • část volebního programu společnou pro všechny obce naleznete na https://wiki.pirati.cz/volby/2018/komunal
    • sestavte kandidátní listinu z Pirátů ve vaší obci, případně naberte sympatizující známé
    • přehled grafických propagačních materiálů naleznete na internetové stránce https://www.pirati.cz/download/
    • informujte své známé a voliče o možnosti zastupovat Piráty v okrskové volební komisi, registrace na https://ovk.pirati.cz/
    • diskutovat o komunálních volbách můžete na internetovém fóru na adrese https://forum.pirati.cz.
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INFORMACE PRO KANDIDÁTY

V souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí prohlašuji, že:
    • souhlasím se svou kandidaturou,
    • nejsou mi známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce, a
    • nedal jsem souhlas k tomu, abych byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Dále v souladu s volebním řádem Pirátů prohlašuji, že
    • chci být registrován jako příznivec Pirátů (netýká se členů a těch, kdo jsou již registrováni jako příznivci),
    • souhlasím s volebním programem strany pro komunální volby na adrese: https://wiki.pirati.cz/volby/2018/komunal
    • souhlasím s etickým kodexem zastupitele na adrese: https://wiki.pirati.cz/volby/2018/komunal
    • souhlasím s demokratickým minimem na adrese https://wiki.pirati.cz/program/minimum
    • souhlasím se zveřejněním své fotografie a životopisu na webu volební strany.
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PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a že souhlasím se zpracováním údajů pro volby, případně činnost zastupitele.

Jméno a příjmení včetně titulů *:	 	 	 	 	 	           Datum narození *:

Místo, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu *:

E-mail:	 	 	 	 	  	 Povolání: 	 	 	          Telefon: 

Příloha ke kandidátní listině (volební strana):

pro volby do zastupitelstva obce:      	 	 	 	 	 	             konané ve dnech:
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