Rada města Brna
Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

5. Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Brna a
informace o volebním obvodu na území města Brna pro volby do
ZMB pro volební období 2022–2026
Anotace
Stanovení počtu členů ZMB pro volební období 2022-2026 a informace o volebním obvodu na území
města Brna v roce 2022.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. stanoví

v souladu ustanovením § 67 a v rozsahu ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Brna
pro volební období 2022–2026 na padesát pět

2. bere na vědomí že území města Brna pro volby do Zastupitelstva města Brna v roce 2022 tvoří jeden
volební obvod

Stanoviska
Materiál byl projednán na schůzi RMB č. R8/217 dne 4. 5. 2022 a byl doporučen ke schválení.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí odboru - Odbor vnitřních věcí
10.5.2022 v 10:01
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

JUDr. Rostislav Obrlík, vz. Ing. Eva
Chaloupková
vedoucí úseku - Úsek tajemníka
10.5.2022 v 12:14
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Důvodová zpráva
Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna, jako odbor funkčně příslušný k organizačnětechnickému zabezpečení voleb, předkládá koncepci přípravy voleb do Zastupitelstva města
Brna.
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022 publikovaným ve Sbírce
zákonů pod č. 81/2022 Sb. vyhlásil prezident republiky volby do zastupitelstev obcí
a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a stanovil dny
jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022. Současně prezident vyhlásil volby
do třetiny Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) mimo jiné ve volebních obvodech č. 55
– Brno-město a č. 58 – Brno-město ve stejném termínu jako volby do zastupitelstev obcí,
a to ve dnech 23. a 24. září 2022.
1. Návrh počtu členů Zastupitelstva města Brna (schvaluje ZMB)
Do Zastupitelstva města Brna se volí podle ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), 35–55 členů
zastupitelstva. Počet členů budoucího zastupitelstva stanoví dle § 67 citovaného zákona
stávající zastupitelstvo. Počet členů zastupitelstev je dán rozpětím podle počtu obyvatel v obci,
a to takto:
Počet obyvatel v obci
do 500
nad 500 do 3 000
nad 3 000 do 10 000
nad 10 000 do 50 000
nad 50 000 do 150 000
nad 150 000

Počet členů zastupitelstva
5 – 15
7 – 15
11 – 25
15 – 35
25 – 45
35 – 55

Rozhodující je počet obyvatel k 1. lednu roku, ve kterém se volby konají, tj. 413.592 obyvatel
ve městě Brně k 1. 1. 2022 (vycházeli jsme z orientačních údajů o počtu obyvatel na stránkách
Ministerstva vnitra). Ve všech případech je rozpětí stanoveno lichými čísly. V návrhu usnesení
předloženého materiálu je předpokládáno 55 členů Zastupitelstva města Brna i pro volební
období 2022–2026, ale lze stanovit počet v rozpětí 35–55.
V souladu s ust. § 67 zákona o obcích stanoví zastupitelstvo obce počet na každé volební
období nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.
Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, se oznamuje na úřední desce.
2. Jeden volební obvod na území města Brna
Dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do zastupitelstev
obcí), tvoří obec jeden volební obvod. Toto ustanovení však umožňuje zastupitelstvu obce
zřídit více volebních obvodů, a to nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb:
a) v obcích s počtem obyvatel do 10 000 tak, aby se v každém volebním obvodu volilo
nejméně 5 členů zastupitelstva obce,
b) v obcích s počtem obyvatel od 10 001 do 50 000 obyvatel tak, aby se v každém
volebním obvodu volilo nejméně 7 členů zastupitelstva obce,
c) v obcích s počtem obyvatel nad 50 000 tak, aby se v každém volebním obvodu volilo
nejméně 9 členů zastupitelstva obce.
V územně členěných statutárních městech může být městská část součástí pouze jednoho
volebního obvodu (§ 27 odst. 2).
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Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.
Materiál byl projednán na schůzi RMB č. R8/217 dne 4. 5. 2022.
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Schváleno jednomyslně 9 členy.
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