Volby do Zastupitelstev obcí České Republiky
na území městské části Brno-střed
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Volby do zastupitelstev obcí České republiky
Základní informace
Volby do zastupitelstev obcí České republiky se konají:



v pátek 23. září 2022 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Volby do zastupitelstev obcí se řídí zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 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,
Právo volit
Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana ČR,
který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb dosáhne věku
nejméně 18 let, nevznikla u něho překážka volebního práva, je zapsán v seznamu voličů a je
v naší městské části přihlášen k trvalému pobytu. Volit na našem území může i občan jiného
státu, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb dosáhl
věku 18 let, je v naší městské části přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv.
Volební právo občanů jiných členských států EU
Podrobné informace najdete na stránkách mvcr.cz v záložce volby/pro voliče/jsem cizinec nebo na
tomto odkaze: zde.
Ve stručnosti, pokud jste občanem EU s trvalým nebo přechodným pobytem a máte trvalé bydliště na
území Brno-střed a chcete volit v komunálních volbách musíte se nechat zapsat do dodatku stálého
seznamu voličů, pokud jste tak již neučinili v minulosti.
V případě osobní žádosti musíte prokázat svou totožnost, státní občanství státu EU a pobyt na území
ČR. Totožnost a státní občanství prokážete zejména platným občanským průkazem domovského
státu nebo cestovním dokladem. Pobyt pak průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské
unie nebo potvrzením o přechodném pobytu na území ČR.
V případě písemné žádosti musíte uvést minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, pro bližší
identifikaci i adresu pobytu na území ČR. Ostatní údaje si může obecní úřad ověřit v evidenci cizinců.
Žádost je nutné doručit nebo se osobně dostavit do 21. září 2022 do 16.00 hod. na Úřadě městské
části Brno-střed, Dominikánská 2, Odbor informatiky.

Překážky výkonu volebního práva:





zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze
v zahraničí
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Seznamy voličů
Každý občan si může zkontrolovat do 21. září 2022 do 16.00 hod. na Úřadě městské části Brno-střed,
Dominikánská 2, Odbor informatiky od 8.00 hod., a to v pondělí a ve středu do 17.00 hod., v úterý a ve
čtvrtek do 14.00 hod. a v pátek do 13.00 hod., zda je zapsán ve stálém seznamu voličů nebo dodatku
stálého seznamu voličů. Je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.

Voličské průkazy
Voličské průkazy pro volby do zastupitelstva obcí se nevydávají.
Informace a postup k získání hlasovacích lístků a úřední obálky
Získání hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstev obcí:




Hlasovací lístky budou doručeny do schránek do 20. září 2022, budou také k dispozici
na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 nebo Koliště 29.
Volič si může hlasovací lístky vyzvednout ve Volebním štábu ÚMČ BS (Koliště 29) nebo na Mini
úřadě (Dominikánská 2), nejdříve však od 14. září 2022.
Volič si může hlasovací lístky vyzvednout ve volební místnosti ve dny hlasování.

Získání úřední obálky pro volby do zastupitelstev obcí:


Úřední obálku dostane volič ve volební místnosti po prokázání svého volebního práva

Hlasovací lístky jsou vytištěny na jedné plachtě oboustranně pro všechny kandidující strany.
Hlasování ve volební místnosti
Postup:




Volič po příchodu do volební místnosti prokáže totožnost a státní občanství platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem ČR. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost
a občanství jiného členského státu povolením k pobytu.
Okrsková volební komise (dále jen OVK) mu vydá úřední obálku a v případě potřeby i
hlasovací lístky. Volič se následně odebere do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, OVK mu hlasování neumožní.
Po té vloží oba hlasovací lístky do úřední obálky a vhodí před OVK do hlasovací
schránky.
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Způsob hlasování
Poté co se volič odebere do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, má několik
možností, jakým způsobem upravovat hlasovací lístky:
1. Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna strana, byl by takový hlas neplatný.
2. Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden
v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by
takový hlas neplatný
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že
lze označit křížkem jednu stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům.
Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pro Brno-střed
45, pro město Brno 55.
4. Po té vloží oba hlasovací lístky do úřední obálky a vhodí před OVK do hlasovací
schránky.

Ostatní informace
Hlasování mimo volební místnost
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a
hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována
tajnost hlasování.

Hlasování v nemocnici nebo obdobném zařízení
Pro tyto volby NELZE.

1. zasedání okrskových volebních komisí a školení předsedů, místopředsedů a
zapisovatelů
1. zasedání OVK se koná ve čtvrtek 1. září 2022 pro OVK č. 23001-23040 a v pátek 2. září 2022 pro
OVK č. 23041-23070 v sále společenského centra Radnice městské části Brno-střed, Dominikánská ul.
2.
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Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů se bude konat ve čtvrtek 15. září 2022 od 8:00 do
11:00 ve Velké zasedací místnost Nové radnice, Dominikánské náměstí 1. Pro tyto volby školení
provádí MMB a ČSÚ.

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19
Aktuálně nejsou k dispozici žádné informace.

Informace pro volební strany
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí se odevzdávají nejpozději do 19. 7. 2022 do 16:00
hod. na ÚMČ Brno-střed, Koliště 29, 602 00 Brno, přízemí, (označeno volby, zvonek napravo od dveří,
neplést si s vchodem do bytových prostor) případně na podatelně ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2,
601 69 Brno. Na podatelně vám pouze orazí podaní potvrzení o předání kandidátní listiny vám
zašleme poštou nebo DS dodatečně.
Delegovat členy volební komise je možné do 24. 8. 2022.

Další informace
Další podrobnější informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra
www.mvcr.cz/.
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