Volební řád
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
I.
Úvodní ustanovení
1. Tento volební řád upravuje volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady
městského obvodu Pardubice I a předsedy a dalších členů výborů.
2. Volby starosty, místostarosty, členů rady a předsedů výborů probíhají tajným
hlasováním, členů výborů veřejným hlasováním.

II.
Volební komise
1. Volby řídí a organizuje volební komise. Do komise má právo delegovat jednoho svého
zástupce každá volební strana, která získala v zastupitelstvu zastoupení. Případná
kandidatura na starostu, místostarostu, člena rady či předsedu či člena výboru není
překážkou členství ve volební komisi. Úřad městského obvodu zabezpečí svými
zaměstnanci administrativní práce související s činností komise. Tito zaměstnanci
nejsou členy komise a o činnosti komise a průběhu hlasování jsou povinni zachovat
mlčenlivost.
2. Volební komise volí ze svého středu předsedu, který řídí průběh voleb, zpracovává
zprávu o průběhu a výsledku hlasování a ohlašuje výsledky voleb.
3. Rozhodnutí komise jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů všech členů komise. Při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

III.
Průběh tajného hlasování
1. Každý má právo delegovat předsedajícímu jednání jednoho kandidáta na jednotlivé
funkce.
2. Před zahájením volby vyzve předsedající kandidáty, aby veřejně prohlásili souhlas
s kandidaturou. V případě nepřítomnosti navrženého kandidáta je nutno před
zahájením volby doložit jeho souhlas v písemné formě. Každý kandidát má právo na
krátké (2minutové) představení se. Členové zastupitelstva mají právo klást kandidátovi
otázky.
3. Hlasovací lístky připraví pracovníci úřadu.
4. Hlasovací lístky jsou vydány všem přítomným členům zastupitelstva ke každé volbě
zvlášť. Jsou na nich všichni členové zastupitelstva v abecedním pořadí a s vyznačením
o jakou volbu se jedná.
5. Volby probíhají jednotlivě pro každou z navržených funkcí, pokud zastupitelstvo
nerozhodne o sloučení voleb. V případě, že jsou součástí programu zastupitelstva
volby do více funkcí, probíhají v tomto pořadí:
a) volba starosty
b) volba místostarosty
c) volba členů Rady městského obvodu Pardubice I
d) volba předsedů výborů a jejich členů
6. Každý zastupitel zakroužkuje všechny kandidáty, kteří byli navrženi a souhlasí
s kandidaturou.
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7. Volba starosty a místostarosty se provádí zakřížkováním čísla před navrženým
kandidátem. U volby členů rady se označí křížkem nejvýše 3 z navržených kandidátů.
8. Před zahájením volby v každém kole zkontroluje volební komise volební schránku.
9. Hlasovací lístek je neplatný:
a) pokud byl odevzdán na jiném než vydaném tiskopise
b) bylo-li označeno více kandidátů, než je možno zvolit
c) pokud byl označen kandidát, který nebyl před volbou navržen.
Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o ní komise.
10. Členové zastupitelstva odevzdají upravený hlasovací lístek do volební schránky.
Dohled nad hlasováním zajišťují členové volební komise.
11. Každý kandidát musí být zvolen nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva.
12. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst,
jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi největší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro
kandidáty na volitelných místech i mimo ně, opakuje se mezi nimi volba.
13. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů všech zastupitelů tolik kandidátů, aby byl
obsazen stanovený počet míst, konají se na neobsazená místa další kola voleb.
Do dalších kol postupují nezvolení kandidáti z předchozího kola, kteří mezi
nezvolenými získali nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů,
než je počet neobsazených míst. Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se
stejným počtem hlasů. Průběh dalších kol voleb je stejný jako v kole prvním.

IV.
Průběh veřejného hlasování
1. Průběh veřejného hlasování organizuje a řídí předseda volební komise. Hlasování
probíhá tak, že přesedající jednání nejprve seznámí zastupitelstvo se všemi podanými
návrhy. Následně zabezpečí hlasování o jednotlivých kandidátech v pořadí tak, jak byly
návrhy předloženy. Hlasuje se v pořadí pro, proti, zdržel se hlasování.
2. Hlasy členů zastupitelstva sčítá volební komise.
3. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst,
jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro
kandidáty na volitelných místech i mimo ně, opakuje se mezi nimi volba.
4. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů všech zastupitelů tolik kandidátů, aby byl
obsazen stanovený počet míst, konají se na neobsazená místa další kola voleb. Do
dalších kol postupují nezvolení kandidáti z předchozího kola, kteří mezi nezvolenými
získali nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet
neobsazených míst. Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem
hlasů. Průběh dalších kol voleb je stejný jako v kole prvním.
5. Průběh a výsledky veřejného hlasování jsou podchyceny přímo v zápise z jednání
zastupitelstva jako usnesení.

V.
Závěrečná ustanovení

Tento volební řád byl schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
č. 2Z (1/11/14) a nabývá platnosti dne 10. 11. 2014.

Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta Městského obvodu Pardubice I
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