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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
USNESENÍ
Zastupitelstva městské části Praha 15
číslo Z - 247
ze dne 20. 6. 2018
Název: Návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva a počtu volebních obvodů pro
volby do Zastupitelstva MČ Praha 15 na volební období 2018 - 2022
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo
I.

městské části Praha 15

stanoví
1. podle § 88 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze , ve znění pozdějších
předpisů pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 15 pro volební období 2018
–2022 počet členů Zastupitelstva městské části Praha 15 na 31 členů
2. podle § 27 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů území MČ Praha 15 tvoří pro volby do Zastupitelstva městské části
Praha 15 pro volební období 2018 – 2022 jeden volební obvod

Milan W e n z l
starosta MČ Praha 15

Václav B í l e k
1. místostarosta MČ Praha 15
Předkladatel: Milan Wenzl, starosta
Zodpovídá: Milan Wenzl, starosta
Na vědomí: Bc. Věra Kalousová, vedoucí OOSA

Důvodová zpráva k usnesení č. Z - 247 ze dne 20. 6. 2018
I. Počet členů zastupitelstva na příští volební období
(§ 88 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů)
Zastupitelstvo nejpozdějí 85 dnů přede dnem voleb stanoví počet členů zastupitelstva na příští
volební období. Přihlédne při tom zejména k počtu obyvatel k 1. lednu roku, v němž se konají
volby, a k velikosti územního obvodu městské části. Počet členů zastupitelstva se navrhuje
stanovit tak, aby při aktuálním počtu obyvatel naší městské části, ve výši přes 33 tis. obyvatel,
zůstal zachován počet 31 členů zastupitelstva. Tento počet členů zastupitelstva je v souladu
s ustanovením zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění. Dle údajů
Statistického úřadu je v MČ P15 k 31. 12. 2017 trvale hlášeno 33.839 obyvatel.
Data k 1. 1. 2018 nejsou ČSÚ doposud zveřejněna. Případný nárůst obyvatel bude minimální.
II. Volební obvod
Podle § 27 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů obec tvoří jeden volební obvod. Zastupitelstvo může nejpozději 85 dnů přede dnem
voleb vytvořit více volebních obvodů, v obcích s počtem obyvatel od 10 001 do 50 000 tak, aby
se v každém volebním obvodu volilo nejméně 7 členů zastupitelstva.
Z návrhu usnesení vyplývá, že 31 členů Zastupitelstva MČ Praha 15 pro volební období 2018
– 2022 se bude volit v jednom volebním obvodu.
Zákonné lhůty 85 dnů přede dnem voleb se odvíjí ode dne konání voleb. Volby byly
prezidentem republiky vyhlášeny na 5. 10. a 6. 10. 2018.

