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Č.j.:      OUVB – 3602/2022 

PID:     DXWX3OP1IYOG 

SPIS č. 125/22 

 

 

Volební řád  

pro volbu starosty, místostarosty, radních předsedů a členů výborů zastupitelstva obce 

 

Postup před zahájením volby 

Předsedající vyzve představitele jednotlivých politických stran, sdružení, hnutí a uskupení 

zastoupených v zastupitelstvu, aby za subjekt, který zastupují, předložili návrh kandidáta na funkci, 

která je předmětem volby.   

Návrh musí být pouze jeden a ve formě Jméno a Příjmení.   

Jednotlivé strany, hnutí i uskupení mohou navrhnout téhož kandidáta. 

Kandidát musí splňovat tyto podmínky: 

musí se jednat o osobu starší 18 ti let, jejíž způsobilost není omezena, 

není zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu, který buď vykonávajícím správní činnosti  
nebo rozhoduje o veřejných zakázkách, 

pouze v  případě funkce starosty, místostarosty, radních a předsedy výboru – musí mít mandát člena 

Zastupitelstva obce Velké Březno. 

Volí se pouze takový počet členů příslušného orgánu obce, jaký zastupitelstvo stanovilo svým 
usnesením. 

 

Veřejné hlasování 

Průběh volby: 

Předsedající se dotáže navržených kandidátů, zda s kandidaturou souhlasí. Pokud navržený kandidát 
se svou kandidaturou nesouhlasí, nelze jej volit. 

Předsedající nechá hlasovat o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly tyto návrhy předneseny, a 
to tak, že předloží návrh usnesení ve znění: 

Zastupitelstvo obce Velké Březno volí ( označení funkce) pana/í/ (jméno a příjmení kandidáta) 

Kdo je pro 

Kdo je proti 

Kdo se zdržel hlasování 

Předsedající konstatuje, že navržený kandidát byl/nebyl zvolen (pro zvolení musí kandidát obdržet 
nejméně 8 hlasů) 

Neobdrží-li žádný z navržených kandidátů 8 hlasů, vyhlásí předsedající II. kolo voleb, do kterého 
postupují 2 kandidáti, kteří v I. kole obdrželi nejvíce hlasů.  II. kolo proběhne stejným způsobem jako 
kolo první.  Neobdrží-li  ani ve druhém kole  žádný ze obou kandidátů 8, hlasů volba končí.  
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Každý zastupitel má právo v souladu s ustanovením odst. 14 Čl. II. „Usnesení zastupitelstva, hlasování“ 
Jednacího řádu Zastupitelstva obce Velké Březno, podat návrh na dohodovací řízení.  Pokud 
zastupitelstvo tento návrh neschválí, může být volba provedena nejdříve na nejbližším následném 
zasedání zastupitelstva. Do té doby zůstává daná funkce neobsazená (uprázdněná).  

Tajné hlasování 

Průběh volby: 

Na návrh předsedajícího zastupitelstvo ustaví nejméně tříčlennou volební komisi, jmenuje jejího 
předsedu a členy, většina členů komise musí být členy zastupitelstva.  

Přesedající vyzve zastupitele jednotlivě, podle jmen, aby se odebrali k volbě. 

Předseda volební komise předá zastupiteli prázdný hlasovací lístek označený pouze otiskem úředního 
razítka OÚ. 

Člen zastupitelstva (volič) se odebere za zástěnu, kde vlastnoručně, čitelně napíše na hlasovací lístek 
jméno a příjmení kandidáta, kterému dává svůj hlas. Hlasovací lístek pak následně vloží do připravené, 
zapečetěné hlasovací schránky. 

V případě, že poslední člen zastupitelstva přítomný v sále odvolil, přistoupí k volbě zastupitelé z volební 
komise. Poté prohlásí předseda volební komise hlasování za ukončené.   

Předsedající vyhlásí přestávku. 

Výsledky hlasování 

Komise odpečetí hlasovací schránku a provede kontrolu platnosti HL a sčítání hlasů 

neplatný hlas pro kandidáta je: 

je-li jméno kandidáte uvedeno na jiném, než hlasovacím lístku, 

je-li na hlasovacím lístku uvedeno jméno osoby, která není kandidátem, 

je-li jméno kandidáta uvedené na hlasovacím lístku nečitelné nebo jsou-li uvedeny pouze iniciály 
kandidáta 

neplatné hlasování je tehdy, pokud bude v hlasovací schránce nalezen větší počet hlasovacích lístků, 
než je počet zastupitelů přítomných na jednání. 

Předseda volební komise do zápisu vyhlásí výsledky volby.  Obdrží-li kandidát nejméně 8 hlasů je 
zvolen. Neobdrží-li žádný z navržených kandidátů 8 hlasů, vyhlásí předsedající II. kolo voleb, do kterého 
postupují 2 kandidáti, kteří v I. kole obdrželi nejvíce hlasů.  II. kolo proběhne stejným způsobem jako 
kolo první.  Neobdrží-li  ani ve druhém kole  žádný ze obou kandidátů 8, hlasů volba končí.  

Každý zastupitel má právo v souladu s ustanovením odst. 14,  Čl. II. „Usnesení zastupitelstva, hlasování“ 
Jednacího řádu Zastupitelstva obce Velké Březno, podat návrh na dohodovací řízení.  Pokud 
zastupitelstvo tento návrh neschválí, může být volba provedena nejdříve na nejbližším následném 
zasedání zastupitelstva. Do té doby zůstává daná funkce neobsazená (uprázdněná).  

Tento volební řád byl schválen dne 19.10.2022, usnesením Zastupitelstva obce Velké Březno číslo 

7/2022.  

 

   Karel Jungbauer v.r.                                                                                             Ing. Jiří Pavliš v.r. 
      starosta obce                        místostarosta obce 
 


