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Volby do Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, 

 konané ve dnech 23. a 24. září 2022 

 

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY 

 

 

Registrační úřad 

Úřad městské části města Brna, Brno-Tuřany, Odbor ekonomický, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno 

 

Pracovníci registračního úřadu oprávnění k převzetí kandidátních listin pro volby do 

Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany  

Eva Rosenbergová - referent Odboru ekonomického, tel. 545 128 242,  e-mail: rosenbergova@turany.cz 

Mgr. Markéta Vlachová - referent Odboru sociálního, tel. 545 128 235, e-mail: vlachova@turany.cz 

 

Základní právní předpisy, kterými se řídí volby do zastupitelstev obcí 

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů („volební zákon“)  

Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Nejdůležitější termíny a lhůty 

Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání; lhůta určená podle dnů je zachována, je-li 

poslední den lhůty učiněn úkon u registračního úřadu, a to nejpozději do 16:00 hodin. 

 

- Volební strany: 19. 7. 2022 v 16:00 hod. konec lhůty pro podání kandidátní listiny 

registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 volebního zákona). 

Podání kandidátní listiny registrační úřad potvrdí zmocněnci nebo nezávislému kandidátovi. 

 

- Registrační úřad: od 19. 7.  do 25. 7. 2022 přezkoumá podané kandidátní listiny (§23 odst. 1 

volebního zákona). 

 

- Volební strany: do 25. 7. 2022 do 16:00 hod. mohou doplňovat na kandidátní listinu další 

kandidáty nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 volebního zákona). 

 

- Registrační úřad: nejpozději 27. 7. 2022 vyzve volební strany k odstranění závad na kandidátní 

listině, pokud závady dosud nebyly odstraněny (§ 23 odst. 1 volebního zákona). 

 

- Volební strany: 1. 8. 2022 v 16:00 hod. konec lhůty pro odstranění závad na kandidátní listině 

(§ 23 odst. 1 volebního zákona). 

 

- Registrační úřad: nejpozději 6. 8. 2022 vydá rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, příp. 

rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo o odmítnutí kandidátní listiny (§ 23 

odst. 2 a 3 volebního zákona) 

a zašle seznam zaregistrovaných kandidátních listin starostovi MČ (§ 12 odst. 1 písm. b) a § 13 

odst. 1 písm. c) volebního zákona). 

Proti rozhodnutí registračního úřadu o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na 

kandidátní listině a proti provedení registrace kandidátní listiny se může volební strana, která 

podala kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, a u škrtnutí 

kandidáta i tento kandidát, do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u 

soudu podle soudního správního řádu. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode 

dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu - ÚMČ Brno-Tuřany. 

 

- Starosta MČ: nejpozději 9. 8. 2022 poskytne informaci volebním stranám o počtu a sídle 

volebních okrsků zveřejněním na úřední desce úřadu MČ (§ 15 odst. 1 písm. g) volebního 

zákona). 
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- Zaregistrované volební strany: nejpozději 24. 8. 2022 do 16:00 hod. mohou delegovat jednoho 

člena a jednoho náhradníka do každé okrskové volební komise ve volebních okrscích v MČ 

Brno-Tuřany (§ 17 odst. 2 volebního zákona). 

 

 

Podání kandidátní listiny 

- Volební strana podá kandidátní listinu k registračnímu úřadu nejpozději 19. 7. 2022 do 16:00 

hodin.   
- Povinnou přílohu kandidátní listiny je vlastnoručně podepsané prohlášení všech kandidátů. 

- Nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů přiloží ke kandidátní listině i petici 

voličů podporujících jejich kandidaturu.  

- Volební strany, s   výjimkou    nezávislého     kandidáta,    podávají     kandidátní    listinu  

             prostřednictvím svého zmocněnce. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. 

- Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou 

svéprávností nebo kandidát.  

- Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení 

odvolání registračnímu úřadu. 

- Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož 

zastupitelstva.  

- Každá volební strana může podat pouze jednu kandidátní listinu do téhož zastupitelstva.  

- Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do 

téhož zastupitelstva. 

- Pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být 

součástí jiné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva. 

- Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet 

volených členů do Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany. 

- Kandidát se může písemným prohlášením doručeným registračnímu úřadu (ÚMČ Brno-Tuřany) 

do 48 hodin před zahájením voleb (tj. do 21. září 2022 do 14.00 hodin) vzdát své kandidatury. 

Stejným způsobem může zmocněnec volební strany typu politická strana, politické hnutí nebo 

koalice jeho kandidaturu odvolat. Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nelze vzít 

zpět. 

 

Podrobné informace zde: 
Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022 - Volby (mvcr.cz) 

 

 

 
 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-o-podminkach-kandidatury-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-v-roce-2022.aspx

