
 

 
 

MĚSTO BŘIDLIČNÁ 
 

VOLEBNÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
Tento volební řád Zastupitelstva města Břidličná upravuje volbu orgánů města -  
volbu starosty, místostarosty, rady města Břidličná, předsedů a členů kontrolního 
výboru, finančního výboru, grantového a osadního výboru v souladu se zákonem č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

Článek 2 
Způsob hlasování 

Volby probíhají veřejně zdvižením ruky pro návrh, nebo proti návrhu, nebo tajným 
hlasováním. Hlasování se lze i zdržet. 
 
 

Článek 3 
Volba starosty a místostarosty města 

1) Návrhy na kandidáta předkládají členové zastupitelstva města. 
2) Pořadí kandidátů pro hlasování určí předsedající dle pořadí, v jakém byli 

navrženi, nerozhodne-li zastupitelstvo města o jiném určení pořadí (např. 
abecedním). 

3) Získá-li některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů ZM, 
stává se starostou města a hlasování je ukončeno. 

4) Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů ZM, 
proběhne druhé kolo hlasování, v němž se hlasuje o prvních dvou 
(respektive více) kandidátech, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů. Více 
než dva kandidáti se zúčastní druhého kola při rovnosti hlasů v prvním kole 
na druhém a třetím (respektive dalším) místě co do počtu získaných hlasů v 
prvním kole. 

5) Nezíská-li ani v druhém kole hlasování žádný z kandidátů nadpoloviční 
většinu hlasů všech členů zastupitelstva města, vyzve předsedající členy 
zastupitelstva města k podání nových návrhů. Navrhováni mohou být i 
kandidáti, o nichž se hlasovalo. 
O nových návrzích se hlasuje znovu podle ustanovení tohoto článku. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Článek 4 
Volba dalších členů rady města. 

Při volbě dalších členů rady města se postupuje obdobně jako při volbě starosty a  
místostarosty města – článek 3. 
 
 

Článek 5 
Volba předsedů výborů a členů výborů 

Při volbě předsedů výborů ZM a členů výborů se postupuje obdobně jako při volbě 
starosty a  místostarosty města – článek 3. 
 
 

Článek 6 
Volby starosty, místostarosty a členů rady města tajným hlasováním. 
1) Každý člen zastupitelstva obdrží jeden hlasovací lístek se seznamem 

zastupitelů města Břidličná pro volbu starosty, místostarosty a tři lístky pro 
volbu člena rady města. 

2) Při hlasování zakřížkuje na hlasovacím lístku prázdný čtvereček před 
jménem. 

3) Hlasovací lístek vloží do hlasovací urny. 
4) Předsedající otevře hlasovací urnu a vytahuje postupně všechny hlasovací 

lístky, nahlas přečte zakřížkovanou osobu, resp. prázdný hlasovací lístek 
nebo neplatný hlasovací lístek a společně s volební komisí zaznamenává 
počet hlasů. 

5) Po vyhodnocení hlasů předsedající přednese výsledek hlasování. 
6)  Vyhodnocení hlasování překontroluje volební komise tak, aby bylo provedeno  
     v souladu s články 3 - 5 tohoto volebního řádu. 
7)  Předsedající přednese sumarizaci výsledků hlasování a vyhlásí výsledky 
     hlasování, popřípadě nařídí nové hlasování. 

 
Článek 7 

Závěrečné ustanovení 
Volební řád se uplatní, pokud program jednání obsahuje bod, který zahrnuje volbu 
kandidáta na funkci v zastupitelstvu města při ustavujícím zasedání zastupitelstva 
nebo při uvolnění některé funkce v průběhu volebního období. 
 
Volební řád byl schválen usnesením Zastupitelstva města Břidličná č. 2/1/2 dne  
31. 10. 2018. 
 
 
     
      Jana Jiřičná v.r.          Miroslav Kladníček v.r.      
      místostarostka         starosta  

    


