Pozměňovací návrh k návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (tisk 164)
(Pozměňovací návrh se podává k usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj – tisku
164/5).
Čl. I rozčlenit na body, označit úpravu § 27 jako bod 9 a vložit nové body 1 až 8 a 10 až 13:
„1. V § 20 odst. 3 se slova „ , a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním
obvodu“ zrušují.
2. V § 21 odst. 1 se slova „ ; volí-li se do téhož zastupitelstva obce ve dvou nebo více volebních
obvodech, může volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě“ zrušují.
3. V § 22 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až h).
4. V § 22 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
5. V § 23 odst. 2 písm. d) se slova „písm. d), g) a h)“ nahrazují slovy „písm c), f) a g)“.
6. V § 23 odst. 3 písm. b) se slovo „písm. i)“ nahrazuje slovem „písm. h)“.
7. V § 25 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
8. V § 26 odst. 1 písm. d) se slova „nebo volebního obvodu pro volby do zastupitelstev obcí (§ 27)“
zrušují.
10. V § 29 odst. 1 se slova „ , a jsou-li v obci vytvořeny volební obvody, jejich popis“ zrušují.
11. V § 45 se odstavec 6 zrušuje.
12. V § 46 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až h).
13. V příloze se slova „popřípadě volební obvod“ a slova „popřípadě volebního obvodu“ zrušují.“.“.
Odůvodnění:
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučil Poslanecké sněmovně usnesením č. 107 ze
dne 22. dubna 2015 (sněmovní tisk 164/5) schválit návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozměňovacího návrhu, kterým by mělo být jednotně pro všechny obce
zamezeno v účelovém vytváření volebních obvodů.
V usnesení výboru se navrhuje pouze změna v § 27. Podle výborem navrženého znění § 27 by obec
tvořila jeden volební obvod. Existuje však celá řada dalších ustanovení zákona, která počítají s
existencí více volebních obvodů. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je respektovat doporučení
výboru a promítnout je ještě do dalších ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Jedná
se o zrušení dílčích ustanovení upravujících volební obvody.

