
 
1/IX. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané dne 20. 10. 2022 

_____________________________________________________________________________ 

 

Bod programu č.: 5 

Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady 

 

Obsah: 

V rámci tohoto bodu programu Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se schváleným 

volebním řádem volí starostu, místostarostu a další členy Rady městské části Brno-Tuřany. 

 

Příloha: 

- volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady 

 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany 

schvaluje 

volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady městské části Brno-Tuřany 

dne 20. 10. 2022 ve složení…………………………………………….…………………………. 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany 

volí 

…………………………do funkce starosty městské části Brno-Tuřany. 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany 

volí 

…………………………do funkce místostarosty městské části Brno-Tuřany. 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany 

volí 

………....……….…….………, ………….………………..………... a 

…………….……..…………  do funkcí dalších členů Rady městské části Brno-Tuřany. 

 

 

 

 

V Brně dne 13. 10. 2022 

 

Zpracoval:          Předkládá: 

Mgr. Jiří Polák         Starosta MČ Brno-Tuřany 
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Volební řád 
pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady městské části Brno-Tuřany 

 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1. Tento Volební řád upravuje volbu starosty městské části Brno-Tuřany (dále jen „starosta“), 

místostarosty městské části Brno-Tuřany (dále jen „místostarosta“) a dalších členů Rady městské 

části Brno-Tuřany (dále jen „členové Rady“). 

2. Tento Volební řád je zpracován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

3. Volby probíhají jednotlivě v tomto pořadí: volba starosty, volba místostarosty, volba členů Rady. 

4. Právo volit mají všichni členové Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany (dále jen „členové 

Zastupitelstva“).  

5. Právo být voleni mají všichni členové Zastupitelstva, pokud byli navrženi a s kandidaturou vysloví 

souhlas. 

6. Každý kandidát může v průběhu voleb odstoupit.  

7. Volby se provádějí tajným hlasováním. 

 

 

Článek II. 

Volební komise 

1. Průběh voleb řídí volební komise. 

2. Volební komise je nejméně tříčlenná. Členy komise navrhují jednotlivé volební strany. Členem 

volební komise nemůže být kandidát na funkci. Pokud byl člen volební komise navržen na 

kandidáta, má právo odstoupit z funkce člena volební komise a volební strana, která jej navrhla, 

má právo navrhnout nového člena. 

3. Složení volební komise schvaluje Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany (dále jen 

„Zastupitelstvo“). 

4. Volební komise zvolí ze svých členů předsedu. 

5. Volební komise vyhotoví pro každou volbu tolik hlasovacích lístků, kolik je členů Zastupitelstva a 

opatří je razítkem a podpisem předsedy volební komise. 

6. V záhlaví hlasovacích lístků musí být uvedeno datum a údaje o tom, pro kterou volbu a kolo je 

hlasovací lístek určen.  

7. Před započetím voleb vysvětlí předseda volební komise pravidla voleb. 

 

 

Článek III. 

Návrh kandidátů a způsob hlasování 

1. Kandidát je zapsán na hlasovací lístek na návrh kteréhokoliv člena Zastupitelstva, pokud svoji 

kandidaturu veřejně přijme. 

2. V případě více kandidátů jsou tito zapsáni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí 

s uvedením volební strany. 

3. Před započetím hlasování bude každému kandidátovi umožněno, aby se Zastupitelstvu krátce 

představil. 

4. Hlasovací lístky se upravují kroužkováním čísla před jménem kandidáta. 

5. Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží hlasovací lístek před 

volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise 

neumožní hlasování. 

6. Neplatný je lístek, na kterém je zakroužkováno více kandidátů, než je počet volených osob. 

 

 

Článek IV. 

Volba starosty 

1. Na funkci starosty může kandidovat každý člen Zastupitelstva. 
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2. Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu členů 

Zastupitelstva, tj. 9 hlasů. 

3. Nezíská-li žádný kandidát potřebnou většinu hlasů, pokračuje volba dalším kolem, ve kterém se 

hlasuje o dvou kandidátech, kteří v prvním kole získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti 

hlasů na druhém místě kandidují všichni, kdo získali příslušný počet hlasů. 

4. Není-li kandidát ani pak zvolen, opakuje se volba ve třetím kole za stejných podmínek jako 

v předcházejícím kole. 

5. Pokud kandidát není zvolen ani ve třetím kole, je nutno volby opakovat s novými kandidáty. 

 

 

Článek V. 

Volba místostarosty  

1. Na funkci místostarosty může kandidovat každý člen Zastupitelstva, pokud nebyl zvolen 

starostou.  

2. Volba místostarosty probíhá stejně jako volba starosty. 

 

 

Článek VI. 

Volba členů Rady 

1. Za člena Rady může kandidovat každý člen Zastupitelstva, pokud nebyl zvolen starostou nebo 

místostarostou. 

2. Kandidáti jsou zvoleni v pořadí podle počtu získaných hlasů, přičemž musí získat nejméně 9 

hlasů. 

3. Pokud z důvodu rovnosti hlasů splní podmínky dle předchozího odstavce větší počet kandidátů 

než je počet neobsazených funkcí, pokračuje volba dalším kolem, ve kterém se hlasuje o 

kandidátech, kteří v předchozím kole získali rovný počet hlasů na posledním postupujícím místě. 

Příklady: 

Volí se 3 členové Rady. V prvním kole získali dva kandidáti 10 hlasů, jeden kandidát 9 hlasů, 

ostatní kandidáti získali méně než 9 hlasů. Zvoleni byli tři kandidáti, kteří získali 10, 10 a 9 hlasů. 

Volí se 3 členové Rady. V prvním kole získal jeden kandidát 11 hlasů, dva kandidáti 10 hlasů a 

jeden kandidát 9 hlasů, ostatní kandidáti získali méně než 9 hlasů. Zvoleni byli kandidáti, kteří 

získali 11, 10 a 10 hlasů. 

Volí se 3 členové Rady. V prvním kole získal jeden kandidát 11 hlasů, jeden kandidát 10 hlasů, 

dva kandidáti 9 hlasů, ostatní kandidáti získali méně než 9 hlasů. Zvoleni byli dva kandidáti, kteří 

získali 11 a 10 hlasů. Dva kandidáti, kteří získali 9 a 9 hlasů, postupují do druhého kola, kde se 

volí už jen jeden člen Rady. 

4. Nezíská-li příslušný počet kandidátů potřebný počet hlasů (tzn. nejméně 9 hlasů), pokračuje volba 

dalším kolem, ve kterém se hlasuje o dosud nezvolených kandidátech a volí se pouze neobsazený 

počet členů Rady. 

5. Tento postup se opakuje až do zvolení plného počtu členů Rady nebo do situace, kdy počet 

kandidátů je nižší než počet volných funkcí, anebo když ve třech po sobě následujících kolech 

nebude žádný kandidát zvolen. V tomto případě je nutno obsadit volné funkce členů Rady volbou 

z nových kandidátů, přičemž volba probíhá stejným způsobem.  

 

 

Článek VII. 

Ukončení voleb 

1. Volby jsou ukončeny zvolením poslední neobsazené funkce. 

2. Volební komise vyhotoví zápis o průběhu voleb, který předloží Zastupitelstvu. Zápis včetně 

hlasovacích lístků se zapečetí a uloží jako příloha zápisu ze zasedání Zastupitelstva. 
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Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Volební řád byl schválen na 1/V. ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Brno-

Tuřany dne 8.11.2006. 

2. Ruší se Volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady městské části Brno-

Tuřany schválený na 1/IV. zasedání ZMČ dne 19.11.2002 a pozměněný na 2/IV. zasedání ZMČ 

dne 28.11.2002. 
 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil 

starosta MČ Brno-Tuřany 


