
(platí od 131. 1. 2017 do 12. 4. 2017)

491/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 6. prosince 2001

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

ve znění zákona č. 238/1992 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č.

283/2005 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb.,

zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb.. a zákona

č. 90/2017322/2016 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 4

Právo volit

 

(1) Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce
 4)
 za předpokladu, že jde

o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konajíli se volby ve dvou dnech, druhý den voleb,

dosáhl  věku  nejméně  18  let,  je  v  den  voleb  v  této  obci,  městě  nebo  v  hlavním městě  Praze  přihlášen  k  trvalému

pobytu,
 5)
 a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konajíli se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl

věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž

právo  volit  přiznává  mezinárodní  úmluva,  kterou  je  Česká  republika  vázána  a  která  byla  vyhlášena  ve  Sbírce

mezinárodních smluv, (dále  jen "volič"); do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním

postavením (dále jen "územně členěné statutární město") anebo městské části hlavního města Prahy
 6)
 má právo volit

ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.

(2) Překážkami výkonu volebního práva jsou

a)  zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,

b)  omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
 7)
,

c)  zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
 8)
 nebo

d)    výkon  vojenské  základní  nebo  náhradní  služby,
  9)
  vyžadujeli  to  plnění  povinností  z  této  služby  vyplývajících,

nebo služba vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
 10)

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 9

Český statistický úřad

 

(1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb do zastupitelstev

obcí, vyhotovuje příslušné programové vybavení pro účely zpracování výsledků voleb a poskytuje výsledky voleb do

zastupitelstev obcí.

(2) Český statistický úřad dále

a)    zabezpečuje  technicky  systém  zpracování  výsledků  voleb  do  zastupitelstev  obcí
  17)

  podle  odstavce  1  na

pracovištích vytvářených u Státní volební komise, u krajských úřadů, pověřených obecních úřadů, v hlavním městě

Praze u úřadů městských částí a ve městech Brně, Ostravě a Plzni u úřadů městských částí a městských obvodů;

při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, krajskými úřady a obecními úřady,

b)  vyhotovuje zápisy o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí,

c)  zpracovává celkové údaje o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí,

d)  technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí,

e)    pro  jednotlivá  pracoviště  podle  písmene  a)  zabezpečuje  zaměstnance  Českého  statistického  úřadu  pověřené

zjišťováním  a  zpracováním  výsledků  voleb  do  zastupitelstev  obcí  a  potřebný  počet  dalších  osob  pro  zajištění

zpracování a poskytování výsledků voleb a provádí jejich školení,

f)   provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování,



g)  vydává písemný doklad ve formě počítačové sestavy, který osvědčuje okrskovým volebním komisím, že výsledek
hlasování z volebního okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně,

h)h)   na pracovišti  u pověřených obecních úřadů zabezpečuje předání  souhrnných  informací o  výsledku voleb na
úrovni obcí v písemné  formě volebním stranám,  jejichž kandidátní  listina byla pro volby do zastupitelstva obce
zaregistrována; v rámci technického řešení podle odstavce 1 také zabezpečuje předávání informací v elektronické
formě u krajských úřadů nebo pověřených obecních úřadů,

i)   vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a volebních stran,
ij)      řeší  stížnosti  na  funkci  technických  zařízení  a  příslušného  programového  vybavení  použitých  při  zpracování

výsledků voleb do zastupitelstev obcí,
j)  k)    po  vyhlášení  celkových  výsledků  voleb  do  zastupitelstev  obcí  Státní  volební  komisí  na  vyžádání  poskytuje

informace o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí,
k)l)      předává  zápisy  o  průběhu  a  výsledku  hlasování  převzatých  od  okrskových  volebních  komisí  do  úschovy

nejpozději 10 dnů po ukončení zpracování příslušnému obecnímu úřadu.
(3) Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2 písm. e), je oprávněn

a)  zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 40 odst. 1),
b)  převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči dat (§ 43 odst.

1),
c)  stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 43 odst. 2),
d)  vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise po převzetí bezchybného zápisu o průběhu a výsledku

hlasování (§ 43 odst. 3),
e)  poskytovat předběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce (§ 43 odst. 3),
f)   vyhovit a podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (§ 46 odst. 1 a 3).),
g)  zaslat souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni obce na adresu zmocněnců volebních stran a na adresu

nezávislých kandidátů (§ 49).
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 11
zrušen zákonem č. 230/2002 Sb.

 
 

§ 12
Pověřený obecní úřad

 
(1) Pověřený obecní úřad

a)  projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s
výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f),

b)  informuje starosty obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6
písm. f), o registraci kandidátních listin nejpozději 48 dnů přede dnem voleb,

c)  losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního
obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. f),

d)  zajišťuje tisk hlasovacích lístků v obcích náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní
úřady podle § 6 písm. f),

e)  spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil,
f)   sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních

úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový
přístup,

g)  vyhlašuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí
obecní úřady podle § 6 písm. f),

h)  řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni městských částí a městských obvodů,
i)   zajišťuje archivaci volební dokumentace,
j)   kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,
k)  kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí.



(2) Pouze zaměstnanec, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu, 20) je oprávněn
a)  převzít kandidátní listiny (§ 21 odst. 3),
b)  potvrdit podání kandidátní listiny (§ 21 odst. 3),
c)  projednat a registrovat kandidátní listiny (§ 23),
d)  převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 22 odst. 4),
e)    vyhotovit  a  zaslat  rozhodnutí  o  registraci,  o  odmítnutí  kandidátní  listiny  nebo o  škrtnutí  kandidáta  na  kandidátní

listině (§ 23 odst. 3 až 5),
f)   převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 24 odst. 3),
g)  změnit označení pořadí kandidátů na kandidátní listině (§ 24 odst. 4),
h)  vylosovat pořadí volebních stran na hlasovacím lístku (§ 25 odst. 3),
i)   podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (§ 46 odst. 3).
j)   provádět kontrolu průběhu hlasování a kontrolu sčítání hlasů (§ 38).

(3) Pověřený obecní úřad pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic využívá
a)  referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b)  údaje z informačního systému evidence obyvatel,
c)  údaje z informačního systému cizinců.

(4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a)  příjmení,
b)  jméno, popřípadě jména (dále jen "jméno"),
c)  adresa místa pobytu,
d)  datum narození,
e)  státní občanství, popřípadě více státních občanství,.
f)   datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum

nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.
(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a)  jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,
b)  datum narození,
c)  státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)  adresa místa trvalého pobytu,
e)  omezení svéprávnosti,.
f)   datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum

nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.
(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a)  jméno, příjmení, rodné příjmení,
b)  datum narození,
c)  státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)  druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
e)  omezení svéprávnosti,
f)   datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum

nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí,
g)f)   údaj o tom, že cizinec je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 15
Starosta

 
(1) Starosta

a)  stanovuje stálé volební okrsky a zapisuje je do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí,



b)  informuje voliče o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce,

c)  zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,

d)   stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve  lhůtě 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva

obce minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních

okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná,

e)  svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb,

f)   jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen "zapisovatel"),

g)  poskytuje každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních

okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu do 45 dnů přede dnem voleb,

h)  plní další úkoly stanovené tímto zákonem.

(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným

zástupcům  do  datové  schránky,  případně  na  adresu,  kterou  mu  sdělili  jako  adresu  pro  doručování,  na  adresu

evidovanou v  informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu

místa  jejich  trvalého  pobytu  a  současně  toto  oznámení  vyvěsí  na  úřední  desce  obecního  úřadu;  oznámení  se

pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 17

 

(1) Členem okrskové volební komise může být státní občan České  republiky a státní občan  jiného státu,  jemuž

právo  volit  přiznává  mezinárodní  úmluva,  kterou  je  Česká  republika  vázána  a  která  byla  vyhlášena  ve  Sbírce

mezinárodních smluv, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky a

a)  který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,

b)  u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a

c)  který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

(2) Každá volební strana (§ 20 odst. 1),  jejíž kandidátní  listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva

obce, může delegovat nejpozději  do 30 dnů přede dnem voleb  jednoho člena a  jednoho náhradníka do okrskové

volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí. Neníli takto dosaženo

nejnižšího  stanoveného  počtu  členů  okrskové  volební  komise  podle  §  15  odst.  1  písm.  d),  jmenuje  členy  na

neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v

průběhu  voleb  do  zastupitelstva  obce  a  nejsouli  náhradníci  z  týchž  volebních  stran,  jejichž  zástupcům  zaniklo

členství, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.

(3) DelegováníDelegováním  členů  a  náhradníků  podle  odstavce  2  věty  první  se  provede  tak,  že  se  rozumí

doručení jejich seznam osobně doručí nebo zašle seznamu starostovi,  a  to  v  listinné  podobě  nebo  v  elektronické

podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí.. Seznam musí obsahovat jméno a

příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena a místo, kde je člen, popřípadě náhradníka, případně

přechodného  pobytu,  jdeli  o  cizince  podle  §  4  odst.  1náhradník  přihlášen  k  trvalému  pobytu,  a  jméno  a

příjmenípodpis  zmocněnce  politické  strany,  politického  hnutí  nebo  koalice  nebo  jiné  volební  strany,  ledaže  jde  o

nezávislého ; tvoříli volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta, popřípadě jméno a příjmení osoby,

která  je  k  tomuto  úkonu  zmocněncem  pověřena  a  která  kopii  tohoto  písemného  pověření  k  seznamu  přiloží;  v

případě  nezávislého  kandidáta  jeho  jméno  a  příjmení.. Dále může  seznam obsahovat  telefonní  číslo,  adresu  pro

doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka ai údaj, do které okrskové volební komise

mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí

starosta.  Seznam  podepíše  zmocněnec  politické  strany,  politického  hnutí  nebo  koalice  nebo  jiné  volební  strany,

ledaže  jde o nezávislého kandidáta, osoba, která  je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2

zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 22

 

(1) Kandidátní listina obsahuje

a)  název zastupitelstva obce,

b)  označení volebního obvodu, jsouli volební obvody vytvořeny,

c)   název volební strany a označení, o  jaký  typ volební strany podle § 20 odst. 1  jde, s uvedením názvu politických

stran a politických hnutí,



d)  jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk a povolání, část obce, nečleníli se obec na části, obec, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou
členy žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"),

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

HLAVA IV
HLASOVÁNÍ

 
§ 26

Volební okrsky
 

(1) Pro odevzdání hlasovacích  lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v každé obci stálé volební okrsky; volební
okrsky lze měnit pouze v případech:
a)  zvýšení nebo snížení počtu voličů ve volebním okrsku o jednu třetinu,
b)  změny hranic obce v místech, kde je území této obce osídleno,
c)  změny hranic městských obvodů nebo městských částí,
d)  kdy hranice volebního okrsku není shodná s hranicí volebního obvodu pro volby do Senátu nebo volebního obvodu

pro volby do zastupitelstev obcí (§ 27).
(2) Volební okrsky a volební místnost pro každý volební okrsek stanoví starosta. Volební okrsky jsou vedeny v

základním  registru  územní  identifikace,  adres  a  nemovitostí  36)  jako  účelové  územní  prvky.  Identifikační  údaje,
údajeÚdaje  o  vazbách  na  ostatní  územní  prvky  a  lokalizační  údaje  ovymezení  volebních  okrscíchokrsků,  včetně
jejich  změn,  zapisuje  do  základního  registru  územní  identifikace,  adres  a  nemovitostí  editor  těchto  údajů,  kterým
jestarosta, a to prostřednictvím informačního systému územní identifikace.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 43
Předání výsledku hlasování Českému statistickému úřadu

 

(1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen
okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na
technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti u pověřeného obecního úřadu, s výjimkou
hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně; v těchto městech předá předseda okrskové volební komise nebo
pověřený  člen  okrskové  volební  komise  1  stejnopis  zápisu  o  průběhu  a  výsledku  hlasování,  popřípadě  i  výsledek
hlasování  na  technickém  nosiči  neprodleně  Českému  statistickému  úřadu  na  pracovišti  u  úřadu  městské  části  v
hlavním městě Praze a u úřadu městské části nebo městského obvodu ve městech Brno, Ostrava a Plzeň.

(2)  Jestliže  se  v předávaném zápisu o průběhu a  výsledku hlasování  vyskytnou  chyby,  budou v případě,  že  je
předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise zmocněn k opravě chyb v zápisu o
průběhu a výsledku hlasování, ve spolupráci s nimi na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený
člen  okrskové  volební  komise  k  opravě  těchto  chyb  zmocněn  nebo  jde  o  chyby,  jejichž  oprava  je  možná  pouze  s
využitím materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena
lhůta  k  odstranění  chyb  a  předání  nového  zápisu  o  průběhu  a  výsledku  hlasování.  Nesplnění  povinnosti  okrskové
volební komise odevzdat na výzvu Českého statistického úřadu zápis o průběhu a výsledku hlasování podle odstavce
1  do  24  hodin  po  ukončení  hlasování  podle  §  39,  popřípadě  ve  stanovené  lhůtě  je  důvodem  pro  vyhlášení
opakovaného hlasování (§ 54) v příslušném volebním okrsku.

(3) Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda okrskové volební
komise  nebo  pověřený  člen  okrskové  volební  komise  písemný  doklad  ve  formě  počítačové  sestavy  osvědčující,  že
výsledek  hlasování  ve  volebním  okrsku  byl  do  dalšího  zpracování  převzat  bezchybně.  Předseda  okrskové  volební
komise nebo pověřený člen okrskové volební komise z obce, ve které byl vytvořen pouze 1 volební okrsek, převezme
zároveň předběžné výsledky voleb do zastupitelstva této obce a předá je starostovi, který je zveřejní způsobem v místě
obvyklým. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že okrsková volební komise může své zasedání ukončit. Tím
není dotčen § 52.

(4) Předseda okrskové volební komise nebo pověřený člen okrskové volební komise předá výsledek hlasování
za volební okrsek členům okrskové volební komise. Volebním stranám, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována
a  které  nemají  v  okrskové  volební  komisi  zastoupení,  zašle  předseda  okrskové  volební  komise  prostřednictvím



obecního úřadu neprodleně písemně výsledek hlasování za volební okrsek na adresu zmocněnce nebo nezávislého
kandidáta.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 44
zrušen zákonem č. 90/2017 Sb.

 

Každá  volební  strana,  jejíž  kandidátní  listina byla  zaregistrována, může  sdělit  nejpozději  15 dnů přede dnem
voleb do zastupitelstva obce kontaktní adresu pověřenému obecnímu úřadu nebo krajskému úřadu. Český statistický
úřad  neprodleně  sdělí  volebním  stranám  parametry  pro  technické  připojení  k  pracovišti  u  pověřeného  obecního
úřadu nebo krajského úřadu za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni obce v elektronické formě;
připojení si zabezpečují volební strany na vlastní náklady.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 49
zrušen zákonem č. 90/2017 Sb.

Informování volebních stran při volbách
do zastupitelstev obcí

 

Český  statistický  úřad  zašle  neprodleně  souhrnné  informace  o  výsledku  voleb  do  zastupitelstev  obcí  ve
správním  obvodu  pověřeného  obecního  úřadu  v  písemné  formě  zmocněncům  volebních  stran  a  nezávislým
kandidátům, jejichž kandidátní listina byla v obci zaregistrována, a na vyžádání jim předá informace o výsledku voleb
na úrovni pověřeného obecního úřadu nebo kraje v elektronické formě.
 

§ 50
 

(1)  Český  statistický  úřad  zpracuje  zápis  o  výsledku  voleb  do  zastupitelstev  obcí  a  předá  ho  Státní  volební
komisi.

(2) V zápise o výsledku voleb se uvede
a)  celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo,
b)  celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů,
c)  celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
d)  celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí podle volebních stran,
e)  seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude na základě § 43 odst. 2 vyhlášeno

opakované hlasování.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 58
Nové volby

 
(1) Nové volby do zastupitelstva obce podle tohoto zákona se konají,

a)  jestliže se počet členů zastupitelstva obce sníží o více než polovinu oproti počtu určenému podle zákona a nejsouli
náhradníci podle § 56,

b)  jestliže se počet členů zastupitelstva obce sníží pod hranici 5 a nejsouli náhradníci podle § 56,
c)  dojdeli ke vzniku nové obce,
d)  dojdeli ke vzniku nové městské části nebo nového městského obvodu,

e)  dojdeli k rozpuštění zastupitelstva obce podle zvláštního právního předpisu. 29)



(2) V posledních 6 měsících funkčního období zastupitelstev obcí se nové volby nekonají.
(3)  Pro  nové  volby  se  použijí  ustanovení  tohoto  zákona  obdobně  s  výjimkou  vytvoření  pracoviště  Českého

statistického  úřadu  u  krajského  úřadu  podle  §  9  odst.  2  písm.  a).a)  a  s  výjimkou  §  9  odst.  2  písm.  h)  a  §  44.
Informace o výsledku voleb v obci zašle v písemné formě zmocněncům volebních stran a nezávislým kandidátům,
jejichž kandidátní listina byla pro nové volby do zastupitelstva obce zaregistrována, Český statistický úřad.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

 
____________________________________________________________
 

1)        Směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být
volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky.

1a)     § 15 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
§ 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

2)       Čl. 102 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
3)       § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
4)       § 16 zákona č. 128/2000 Sb.

§ 6 zákona č. 131/2000 Sb.
5)             Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a  rodných číslech a o změně některých zákonů  (zákon o

evidenci obyvatel).
6)       § 15 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.

§ 4 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.
7)       § 55 až 65 občanského zákoníku.
8)       § 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č.

548/1991 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.
9)       § 16 až 18 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný

zákon).
10)     § 40 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.


