VOLEBNÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7
PRO VOLBU ČLENŮ RADY
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 - 2022

Schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0102/18-Z z jednání č. 8, ze dne 12.11.2018

1) Zastupitelstvo MČ Praha 7 v souladu s ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů volí starostu, místostarosty a
další členy Rady MČ Praha 7.
2) Starosta, místostarostové a další členové Rady MČ Praha 7 se volí samostatně,
postupně v uvedeném pořadí přímým, rovným a tajným hlasováním.
3) Právo volit mají všichni členové Zastupitelstva MČ Praha 7 (dále jen „členové
Zastupitelstva“).
4) Návrhový a volební výbor shromažďuje návrhy kandidátů na funkce členů Rady MČ
Praha 7 od politických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 7.
5) Právo být voleni mají všichni členové Zastupitelstva, pokud byli navrženi
a s kandidaturou vysloví souhlas.
6) Každý člen Zastupitelstva obdrží postupně jeden hlasovací lístek s kandidátkou pro
volbu starosty, jeden hlasovací lístek s kandidátkou pro volbu místostarostů a jeden
hlasovací lístek s kandidátkou pro volbu ostatních členů Rady MČ Praha 7. Rozdané
hlasovací lístky budou návrhovým a volebním výborem opatřeny modrým hranatým
razítkem městská část Praha 7 - Úřad městské části Praha 7.
7) Platný hlas získá kandidát, je-li na hlasovacím lístku zakroužkováno jeho pořadové
číslo nebo jméno a příjmení nebo pořadové číslo a jméno a příjmení.
8) K dodatečně připsanému kandidátu se nepřihlíží.
9) Hlasovací lístek je platný:
a) není-li přetržený nebo jinak znehodnocený;
b) je-li při volbě starosty označen nejvýše jeden kandidát;
c) je-li při volbě místostarostů označen nejvýše počet kandidátů, který se rovná
Zastupitelstvem MČ Praha 7 schválenému počtu volených místostarostů;
d) je-li při volbě dalších členů Rady MČ Praha 7 označen nejvýše počet
kandidátů, který se rovná Zastupitelstvem MČ Praha 7 schválenému počtu
volených ostatních členů Rady MČ Praha 7;
e) je-li při doplňovacích volbách označen nejvýše počet doplňovaných kandidátů.
10) Ke zvolení do funkce je třeba získat nadpoloviční počet hlasů všech členů
Zastupitelstva MČ Praha 7.
11) U funkcí, do kterých nebyl nikdo v prvním kole voleb zvolen, se volba opakuje s nově
navrženými kandidáty. Výsledky prvního kola provedených voleb zůstávají
v platnosti.
12) Každý člen Zastupitelstva volí osobně, zastupitelnost při volbě je vyloučena.
13) Hlasovací lístky se mohou upravit ve vyhrazeném prostoru a vhazují se do připravené
volební urny.

14) Volby řídí společný návrhový a volební výbor, zvolený Zastupitelstvem
MČ Praha 7 z jeho členů. Návrhový a volební výbor má 5 členů. Jeho složení
schvaluje Zastupitelstvo MČ Praha 7. Návrhový a volební výbor zvolí ze svých členů
předsedu, který před započetím voleb vysvětlí pravidla voleb. Předseda návrhového a
volebního výboru vykládá tento volební řád.
15) Připomínky k provedení voleb přijímají členové společného návrhového a volebního
výboru. Ve sporných případech rozhoduje předseda tohoto výboru s konečnou
platností.
16) Zprávu o výsledku voleb předkládá předseda společného návrhového a volebního
výboru Zastupitelstvu MČ Praha 7 neprodleně po ukončení voleb.
17) V případě rozhodnutí o tajném hlasování do jiné funkce, např. předsedy Výboru, se
tento volební řád použije analogicky pro tuto tajnou volbu.
18) Tento volební řád ruší volební řád schválený Zastupitelstvem MČ Praha č. 0158/14-Z
z jednání č. 5 dne 20.11.2014 a nabývá platnosti a účinnosti schválením
Zastupitelstvem MČ Praha 7.
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