
Zastupitelstvo města Přerova 
Volební řád upravující průběh tajného hlasování ve věci stanovení počtu zastupitelů pro volební období 

2018 – 2022 (dále jen volební řád) 

 
I 

Úvodní ustanovení 
1. Tajné hlasování probíhá na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Přerova (dále jen Zastupitelstvo). 
2. Před provedením volby Zastupitelstvo schválí volební řád, na základě kterého je tajné hlasování 

provedeno. 
 

II 
Volební komise 

1. Zastupitelstvo zřídí volební komisi (dále jen komise), do které zvolí členy Zastupitelstva, delegované 
volebními stranami zastoupenými v Zastupitelstvu.  Každá volební strana zastoupená v Zastupitelstvu má 
právo delegovat do komise jednoho člena Zastupitelstva. 

2. Komise si ze svých řad zvolí předsedu, který řídí práci komise. 
3. Komise řídí a organizuje tajné hlasování.  
4. Rozhodnutí komise jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů všech členů komise. 

 
III. 

Průběh tajného hlasování 
1. Komise vydá každému přítomnému členu Zastupitelstva jeden hlasovací lístek s textem: 

Hlasovací lístek pro tajné hlasování 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje v souladu s § 67 zákona číslo 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města 
Přerova na volební období 2018 - 2022 na (uvede se počet navržený v diskuzi, např. 29). 
PRO*                                     PROTI* 
*Nehodící se škrtněte 

2. Každý vydaný hlasovací lístek musí být opatřen razítkem. O vydaných hlasovacích lístcích si komise vede 

evidenci v seznamu zastupitelů. 

3. Předsedající po dohodě s předsedou komise vyhlásí dobu pro provedení hlasování – stanoví čas, v němž 

si členové Zastupitelstva mohou vyzvednout hlasovací lístky a informuje o místě, kde bude úprava 

hlasovacích lístků a hlasování probíhat. 

4. Před zahájením hlasování komise zkontroluje hlasovací schránku a zapečetí ji. 

5. Pro úpravu hlasovacích lístků je určen prostor, kam členové Zastupitelstva vstupují jednotlivě.  

6. Upravené hlasovací lístky odevzdají členové Zastupitelstva ve stanoveném čase do připravené hlasovací 

schránky.  

7. Dohled nad průběhem hlasování zajišťuje komise.  

8. Po skončení lhůty stanovené na odevzdání hlasovacích lístků komise pod vedením předsedy provede 

sčítání a zpracování výsledků. Při sčítání hlasů nejsou přítomny další osoby. 

 
IV. 

Platnost hlasů 
1. Hlasovací lístek je platný, pokud v souladu s poučením je škrtnuto jedno ze slov – PRO nebo PROTI.  

2. Jiným způsobem upravené nebo neupravené hlasovací lístky jsou neplatné. 

3. O neplatnosti hlasovacího lístku rozhoduje komise. 

  



V. 
Protokol o průběhu hlasování 

1. O průběhu a výsledku tajného hlasování je zpracován protokol, v němž je uvedeno: 

a) Seznam všech členů komise 

b) Počet vydaných hlasovacích lístků 

c) Počet neplatných hlasovacích lístků 

d) Počet platných hlasovacích lístků 

e) Výsledek hlasování – kolik hlasovacích lístků je pro PRO, kolik hlasovacích lístků je pro PROTI 

f) Podpisy všech členů komise 

2. Předseda po udělení slova předsedajícím informuje o výsledku hlasování a předá protokol včetně všech 

hlasovacích lístků zapisovatelce k zaknihování. 

3. Předsedající předloží Zastupitelstvu návrh usnesení, kterým Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek 

tajného hlasování. 

4. Je-li pro předložený návrh nejméně 18 hlasů, konstatuje předsedající, že návrh usnesení: „Zastupitelstvo 
města Přerova po projednání stanovuje v souladu s § 67 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Přerova na volební období 2018 
- 2022 na (uvede se hlasovaný počet),“ byl přijat. 
 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
Zastupitelstvo schválilo tento volební řád usnesením č.: …………………….. 


