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VI. 

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 

a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 2. října 2017 s termínem pro zaslání připomínek do 30. října 2017. 

Zásadní připomínky uplatnila tato připomínková místa: Středočeský kraj; Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády (KML), Svaz měst a obcí České republiky. 

Doporučující připomínky uplatnila tato připomínková místa: Český statistický úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí. 

Bez připomínek byla zbývající připomínková místa.   

 

Návrh zákona je předkládán bez rozporu. 

 

Autor Připomínka Vypořádání 

Středočeský kraj 

 

 

Zásadní připomínka:  

 

Nové vymezení volebního obvodu č. 8 Sídlo: Rokycany 

 

Vzhledem k tomu, že obec Kublov je hraniční obcí, měla by být do 

tohoto obvodu rovněž zahrnuta a vymezení volebního obvodu č. 8 

by mělo znít takto:  

 

Volební obvod č. 8 Sídlo: Rokycany  

 

celý okres Rokycany, celý okres Plzeň-sever, západní část okresu 

Beroun, ohraničená obcemi Broumy, Kublov, Březová, Bzová, 

Drozdov, Záluží, Osek, Hvozdec, Podluhy, Rpety, Lochovice, 

Lhotka, severovýchodní část okresu Plzeň-město, tvořená obcemi 

Chrást, Dýšina, Kyšice. 

 

Připomínce se vyhovuje. 

 

 

Ministerstvo vnitra obec Kublov z výčtu hraničních obcí západní části 

okresu Beroun vypustilo z důvodu, že leží na hranici okresu a je zřejmé, 

že do volebního obvodu č. 8 (Rokycany) patří; avšak k předejití možným 

pochybnostem připomínku KÚ Středočeského kraje akceptujeme, tj. 

výslovně uvést tuto obec přímo do výčtu hraničních obcí.  

 

 

 

 

 

 

 

Úřad vlády ČR - Ministr a 

předseda Legislativní rady 

vlády (KML) 

 

 

Zásadní připomínka:  

 

Zvláštní část Důvodové zprávy, „K čl. l“ odstavec pátý uvádí, mj., 

že z volebního obvodu č. 16 Sídlo Beroun se vyjme, kromě dalších 

obcí, také obec Felbabka (282 obyvatel) a přiřadí se k volebnímu 

obvodu č. 8 Sídlo Rokycany. 

 

Část III. materiálu „Návrh zákona, kterým se mění zákon 

Připomínce se vyhovuje.  

 

Obec Felbabka leží, obdobně jako obec Kublov, na hranici okresu.  

V důsledku navržené změny dojde tedy k jejímu přesunu do volebního 

obvodu č. 8 (Rokycany). K předejití možným pochybnostem, zda tato 

obec byla rovněž přesunuta do volebního obvodu č. 8 (Rokycany), 

připomínku Úřadu vlády akceptujeme. 
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č. 247/1995 Sb….“ ale ve volebním obvodě č. 8 Sídlo Rokycany 

žádnou obec s názvem „Felbabka“ nezmiňuje. 

 

 

Ve stávajícím zákoně č. 247/1995 Sb. se obec s tímto názvem 

v původním volebním obvodu č. 16 Sídlo Beroun také nevyskytuje 

– viz též část V. materiálu „Text částí zákona v platném znění 

s vyznačením navrhovaných změn“ str. 3 čtvrtý odstavec obsahující 

přeškrtané původní znění rozsahu volebního obvodu č. 16 Sídlo 

Beroun. 

 

Obec Felbabka je jižní hraniční obcí okresu Beroun a rozkládá  

se mezi obcemi Podluhy, Rpety a Lochovice, které budou novelou 

zákona vyjmuty z volebního obvodu č. 16 Sídlo Beroun a zařazeny 

právě do volebního obvodu č. 8 Sídlo Rokycany.  

 

Z materiálu však není zcela jasné, ve kterém volebním obvodu  

pro senátní volby roku 2018 se bude obec Felbabka nacházet. 

 

Závěr: Požadujeme celý materiál upřesnit tak, aby zařazení 

obce Felbabka do konkrétního volebního obvodu pro senátní 

volby roku 2018 bylo nezpochybnitelné. 

 

 

 

 

 

Znění volebního obvodu č. 8 je následující:  

 

Volební obvod č. 8 Sídlo: Rokycany  

celý okres Rokycany, celý okres Plzeň-sever, západní část okresu 

Beroun, ohraničená obcemi Broumy, Kublov, Březová, Bzová, Drozdov, 

Záluží, Osek, Hvozdec, Podluhy, Rpety, Felbabka, Lochovice, Lhotka, 

severovýchodní část okresu Plzeň-město, tvořená obcemi Chrást, Dýšina, 

Kyšice  

 
 

Svaz měst a obcí České 

republiky 

Zásadní připomínka:  

 

K příloze číslo 3 

 

Nesouhlasíme se změnami u volebních obvodů č. 73 a 75. v příloze 

č. 3 k návrhu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky 

 

Odůvodnění:  

Tyto obce geograficky nepřísluší k volebnímu obvodu č. 75, jejich 

územní a demografický ráz je naprosto rozdílný a z toho vyplývá i 

jiný způsob života a odlišné potřeby občanů. Obec Horní Bludovice 

nyní spadá do územního obvodu ORP Havířov a hraničí s tímto 

městem. Obec Žermanice ani nenáležejí do území okresu Karviná, 

Vysvětleno. 

 

Argumenty Svazu měst a obcí České republiky jsou příliš obecné a 

nespatřujeme v nich důvod pro navrženou změnu.  

 

Připomínky k navrženým variantám: 

Varianta č. 1 – mění navíc kromě volebního obvodu č. 73 (Frýdek-

Místek) a č. 75 (Karviná) také volební obvod č. 74 (Karviná), ve kterém 

se v roce 2018 budou konat volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR; 

v důsledku čehož budou obyvatelé přesunuté obce Dolní Lutyně do 

volebního obvodu č. 75 (Karviná) moci hlasovat až v roce 2020. Naopak 

obyvatelé přesunutých obcí Žermanice a Horní Bludovice z volebního 

obvodu č. 73 (Frýdek-Místek) do volebního obvodu č. 74 (Karviná) 
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tudíž ani do území obecního úřadu s rozšířenou působností-

Magistrátu města Karviné, ale do ORP Frýdek-Místek. Navíc tyto 

obce neváže s městem Karviná dopravní spojení.  

Také výkon mandátu senátora ve volebním obvodu č. 75, co se týče 

regionální problematiky, je zcela odlišný od výkonu mandátu 

senátora zvoleného ve volebním obvodu č. 73.  

 

Změnu návrhu navrhujeme ve dvou variantách: 

 

Varianta č. 1: 

Volební obvod č. 73 Sídlo: Frýdek-Místek  

východní část okresu Frýdek-Místek, ohraničená na západě 

obcemi Žermanice, Lučina, Dolní Domaslavice, Dolní 

Tošanovice, Horní Tošanovice, Komorní Lhotka, Vyšní Lhoty, 

Raškovice, Morávka, jižní část okresu Karviná, tvořená obcemi 

Horní Bludovice, Český Těšín, Chotěbuz  

Volební obvod č. 74 Sídlo: Karviná  

část okresu Karviná, tvořená obcemi Dolní Lutyně, Bohumín, 

Rychvald, Petřvald, Havířov; část okresu Frýdek-Místek, tvořená 

obcí Žermanice; Horní Bludovice 

 

Volební obvod č. 75 Sídlo: Karviná  

část okresu Karviná, tvořená obcemi Dětmarovice, Doubrava, 

Orlová, Horní Suchá, Albrechtice, Těrlicko, Stonava, Karviná, 

Petrovice u Karviné, Dolní Lutyně 

Varianta č. 2: 

Volební obvod č. 73 Sídlo: Frýdek-Místek  

východní část okresu Frýdek-Místek, ohraničená na západě 

obcemi Žermanice, Lučina, Dolní Domaslavice, Dolní 

Tošanovice, Horní Tošanovice, Komorní Lhotka, Vyšní Lhoty, 

Raškovice, Morávka, jižní část okresu Karviná, tvořená obcemi 

Horní Bludovice, Český Těšín, Chotěbuz  

budou hlasovat opět v roce 2018 (poslední volby do 1/3 Senátu se 

v uvedených obcích konaly v roce 2016).  

Varianta č. 2 není přípustná. 

Po připojení obce Chotěbuz (1303 obyvatel) k volebnímu obvodu č. 75 

(Karviná) bude mít tento volební obvod 110 430 obyvatel (109 127 + 

1303), což je stále pod dolní hranicí počtu obyvatel na jeden senátní 

obvod (111 013 obyvatel). 

 

Navíc Krajský úřad Moravskoslezského kraje ani dotčené obce v rámci 

meziresortního připomínkového řízení nevznesly k navržené změně 

připomínky. Ministerstvo vnitra vycházelo z návrhu KÚ 

Moravskoslezského kraje (z jedné z jeho navržených variant). 
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Volební obvod č. 74 Sídlo: Karviná  

část okresu Karviná, tvořená obcemi Dolní Lutyně, Bohumín, 

Rychvald, Petřvald, Havířov  

Volební obvod č. 75 Sídlo: Karviná  

část okresu Karviná, tvořená obcemi Dětmarovice, Doubrava, 

Orlová, Horní Suchá, Albrechtice, Těrlicko, Stonava, Karviná, 

Petrovice u Karviné, Chotěbuz 

Pro porovnání -  změna navržená Ministerstvem vnitra: 

Volební obvod č. 73 Sídlo: Frýdek-Místek  

východní část okresu Frýdek-Místek, ohraničená na západě 

obcemi Žermanice, Lučina, Dolní Domaslavice, Dolní 

Tošanovice, Horní Tošanovice, Komorní Lhotka, Vyšní Lhoty, 

Raškovice, Morávka, jižní část okresu Karviná, tvořená obcemi 

Horní Bludovice, Český Těšín, Chotěbuz  

 

Volební obvod č. 73 Sídlo: Frýdek-Místek  

východní část okresu Frýdek-Místek, ohraničená na západě 

obcemi Soběšovice, Lučina, Dolní Domaslavice, Dolní 

Tošanovice, Horní Tošanovice, Komorní Lhotka, Vyšní Lhoty, 

Raškovice, Morávka, jižní část okresu Karviná, tvořená obcemi 

Český Těšín, Chotěbuz 

  

Volební obvod č. 74 Sídlo: Karviná  

část okresu Karviná, tvořená obcemi Dolní Lutyně, Bohumín, 

Rychvald, Petřvald, Havířov  

  

Volební obvod č. 75 Sídlo: Karviná  

část okresu Karviná, tvořená obcemi Dětmarovice, Doubrava, 

Orlová, Horní Suchá, Albrechtice, Těrlicko, Stonava, Karviná, 

Petrovice u Karviné 

 

Volební obvod č. 75 Sídlo: Karviná  

část okresu Karviná, tvořená obcemi Dětmarovice, Doubrava, 

Orlová, Horní Suchá, Albrechtice, Těrlicko, Horní Bludovice, 

Stonava, Karviná, Petrovice u Karviné, část okresu Frýdek-

Místek, tvořená obcí Žermanice 
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Český statistický úřad 

 

 

Doporučující připomínka: 

 

1. Volební obvod č. 36 Sídlo: Česká Lípa 

Český statistický úřad doporučuje zjednodušit vymezení 

volebního obvodu č. 36 Sídlo: Česká Lípa, které vzhledem 

k rostoucímu počtu obcí okresu Mělník ve volebním obvodu 

č. 36 není přehledné, například takto: 

„celý okres Česká Lípa, severní část okresu Mělník, 

ohraničená  

na jihu obcemi Nová Ves, Vraňany, Lužec nad Vltavou, 

Hořín, Dolní Beřkovice, Liběchov, Vysoká, Lhotka, 

Střemy, Hostín, Byšice, západní část okresu Liberec, 

ohraničená na východě obcemi Chrastava, Nová Ves, 

Kryštofovo Údolí, Světlá pod Ještědem, Janův Důl, Osečná, 

Všelibice“. 

 

2. Volební obvod č. 40 Sídlo: Kutná Hora 

Český statistický úřad doporučuje zpřesnit vymezení volebního 

obvodu č. 40 Sídlo: Kutná Hora v  jižní části okresu Benešov, 

která je ohraničená obcemi na severozápadě nikoli na 

jihovýchodě, takto: 

„celý okres Kutná Hora, západní část okresu Havlíčkův Brod, 

ohraničená na východě obcemi Borek, Uhelná Příbram, Nová 

Ves u Chotěboře, Nejepín, Jilem, Sedletín, Olešná, Radostín, 

Veselý Žďár, Okrouhlice, Krásná Hora, Květinov, 

Michalovice, Lípa, Herálec, Slavníč, jižní část okresu Benešov, 

ohraničená na severozápadě obcemi Tichonice, Psáře, 

Všechlapy, Libež, Slověnice, Bílkovice, Radošovice, Vlašim, 

Veliš, Louňovice pod Blaníkem, Kamberk, východní část 

okresu Benešov, tvořená obcí Sázava, jihovýchodní část okresu 

Praha-východ, tvořená obcemi Oleška, Nučice, Výžerky, 

Oplany, Stříbrná Skalice, Vlkančice“. 

 

3. Volební obvod č. 78 Sídlo: Zlín 

Český statistický úřad doporučuje změnit vymezení volebního 

obvodu  

č. 78 Sídlo: Zlín. Mezi obce Lípa a Zlín by měla být zařazena 

obec Želechovice nad Dřevnicí, která rovněž leží na hranici 

volebního obvodu č. 78. Veškeré její sousedící obce jsou 

Připomínce se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce se vyhovuje.  
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uvedeny v Příloze 3 volebního zákona jako hraniční, a proto by 

se obec nenacházela v žádném volebním obvodu. 

 

ČSÚ proto doporučuje toto vymezení volebního obvodu č. 78 

Sídlo: Zlín: „severní část okresu Zlín, ohraničená na jihu obcemi 

Nedašov, Návojná, Valašské Klobouky, Křekov, Vlachova Lhota, 

Újezd, Vizovice, Zádveřice-Raková, Lípa, Želechovice nad 

Dřevnicí, Zlín, Sazovice, Machová, jižní část okresu Vsetín, 

ohraničená na severu obcemi Hošťálková, Liptál, Seninka, 

Leskovec, Valašská Polanka, Lužná, Lidečko, Horní Lideč, 

Střelná“.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo pro místní 

rozvoj 

Doporučující připomínka: 

 

1. K nadpisu čl. I 

Nadpis nad čl. I doporučujeme vypustit pro nadbytečnost 

(návrh není členěn na části, které by měly mít nadpis). 

 

 

 

2. K úvodu čl. I 

V úvodu čl. I doporučujeme slova „a ozměně“ nahradit 

slovy „a o změně“. 

 

3. K nadpisu čl. II 

Nadpis čl. II doporučujeme uvést tučně malým písmem 

(s velkým počátečním písmenem) a uvést ho pod označení 

čl. II. 

 

 

Připomínce se vyhovuje. 

 

Ministerstvo financí 

 

 

 

Doporučující připomínky: 

 

Má-li se v textu symbol „%“ číst jako „procent“, je třeba mezi číslo 

a symbol „%“ doplnit mezeru. V opačném případě by se četl daný 

symbol jako „procentní“, což neodpovídá logickému vyznění 

daného textu. 

Na základě výše uvedeného doporučujeme:  

 

Připomínce se vyhovuje.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAU9GEYXX)



7 
 

V bodu 1., odstavci druhém, větě druhé, doplnit mezeru za číslo 

„15“. 

V bodu 2., odstavci třetím, větě druhé a třetí, doplnit mezeru za 

číslo „15“. 

 

 

Připomínky dotčených obcí 

 

Autor Připomínka Vypořádání 

 

Městský úřad Cheb 

 

 

 

Městský úřad Cheb, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad 

obdržel návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Návrh zákona řeší změny vymezení volebních obvodů pro senátní volby. 

Jedním z důvodů změn je pokles počtu obyvatel pod zákonem stanovenou 

odchylku 15 % od průměrného počtu obyvatel na jeden volební obvod 

v rámci České republiky. Volebním obvodem dotčeným zmíněným poklesem 

počtu obyvatel je i volební obvod č. 2 se sídlem v Sokolově.  

Návrh řeší tento pokles změnou vymezení volebních obvodů č. 2 (Sokolov) 

a č. 3 (Cheb), a to tak, že město Lázně Kynžvart, které mělo k 1. 1. 2017 1433 

obyvatel, bude vyňato z volebního obvodu č. 3 se sídlem v Chebu a začleněno 

do volebního obvodu č. 2 se sídlem v Sokolově.  

Podle našeho názoru však navrhovaná změna není systémová, neboť řeší 

pouze aktuální problém s poklesem počtu obyvatel ve volebním obvodě č. 2. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se celý Karlovarský kraj dlouhodobě potýká 

s úbytkem počtu obyvatel, lze důvodně předpokládat, že do stejné situace se 

mohou dostat i další dva volební obvody, a to volební obvod č. 1 se sídlem 

v Karlových Varech a volební obvod č. 3 se sídlem v Chebu. Proto se nám 

nejeví jako optimální řešení snižovat počet obyvatel ve volebním obvodu č. 3, 

který je s počtem obyvatel 127750 pod hranicí průměru na jeden senátní 

obvod v rámci České republiky.  

S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby byla provedena změna 

u volebního obvodu č. 8 se sídlem v Rokycanech, který měl k 1. 1. 2017 

celkem 142436 obyvatel a blíží se k horní hranici počtu obyvatel na jeden 

senátní obvod v rámci České republiky. Pokud by byly z tohoto obvodu 

vyčleněny obce Bezvěrov (668 obyvatel), Nečtiny (615 obyvatel) a Úterý 

 

Vysvětleno. 

 

Připomínce se nevyhovuje.  

 

Ministerstvo vnitra vycházelo z návrhu KÚ 

Karlovarského kraje (z jedné z jeho navržených variant) 

tak, aby byla zachována územní celistvost kraje.  

Navíc volební obvod č. 3 (Cheb) má k 1. 1. 2017  

127 750 obyvatel a po vynětí města Lázně Kynžvart 

(1433 obyvatel) bude stále o více jak 15 000 obyvatel 

nad dolní hranicí počtu obyvatel na 1 senátní obvod.  

 

Varianta navržená Městským úřadem Cheb spočívající 

v přesunu 3 obcí z volebního obvodu č. 8 (Rokycany) 

do volebního obvodu č. 2 (Sokolov) vyžaduje vyjádření 

KÚ Plzeňského kraje, případně dotčených obcí. Navíc 

město Rokycany již upozorňuje na členitost volebního 

obvodu č. 8 (Rokycany). 
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(475 obyvatel), které náleží do okresu Plzeň-sever a přímo sousedí s volebním 

obvodem č. 2, zvýšil by se počet obyvatel volebního obvodu č. 2 o 1758 

obyvatel na 112144.  

Navíc návrh zákona počítá se změnou volebního obvodu č. 8, a to vyčleněním 

pěti obcí z volebního obvodu č. 16 (Beroun). Tím dojde k navýšení počtu 

obyvatel volebního obvodu č. 8 (Rokycany) o 2907 na 145343. Tento volební 

obvod přitom již v současné době převyšuje celostátní průměr.  

 

 

Dalším argumentem pro námi navrhovanou změnu je skutečnost, že ve 

volebním obvodě č. 8 se konají volby do Senátu Parlamentu České republiky 

ve stejném termínu jako ve volebním obvodě č. 2, což by minimalizovalo 

dopad na obce dotčené touto změnou. 

 

Návrh:  

1. K Čl. I  

 

Z výčtu volebních obvodů, kterých se změna týká, vypustit volební obvod 

č. 3. Návětí tedy zní:  

„V příloze č. 3 k zákonu č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

zákona č. 212/1996 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., 

zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., 

zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 59/2014 Sb. 

a zákona č. 114/2016 Sb., volební obvody č. 2, 6, 8, 10, 16, 28, 30, 36, 37, 38, 

40, 41, 42, 44, 47, 64, 68, 73 a 75 znějí:“  

2. Nové znění vymezení volebního obvodu č. 2 (Sokolov):  

 

 

„Volební obvod č. 2 Sídlo: Sokolov  

celý okres Sokolov, jihovýchodní část okresu Cheb, ohraničená obcemi 

Teplá, Mnichov, Prameny, Mariánské Lázně, Vlkovice, Ovesné Kladruby, 

jižní část okresu Karlovy Vary, ohraničená na severu obcemi Toužim, 

Otročín, severní část okresu Plzeň-sever, tvořená obcemi Bezvěrov, 

Nečtiny, Úterý“  

3. Volební obvod č. 3 se sídlem v Chebu zůstává beze změn.  

4. Nové znění vymezení volebního obvodu č. 8 (Rokycany):  

 

„Volební obvod č. 8 Sídlo: Rokycany  
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celý okres Rokycany, okres Plzeň-sever, bez obcí Bezvěrov, Nečtiny 

a Úterý, západní část okresu Beroun, ohraničená obcemi Broumy, Březová, 

Bzová, Drozdov, Záluží, Osek, Hvozdec, Podluhy, Rpety, Lochovice, Lhotka, 

severovýchodní část okresu Plzeň-město, tvořená obcemi Chrást, Dýšina, 

Kyšice“ 

 

Obec Třebichovice 

obectrebichovice@seznam.cz 

 

Obec Třebichovice obdržela v rámci meziresortního připomínkového řízení 

k vyjádření svých připomínek návrh k výše uvedenému zákonu. 

 

Tento návrh (mimo jiné) přesouvá obec Třebichovice s počtem 582 obyvatel, 

která leží 8 km od Kladna, z volebního obvodu č. 30 do volebního obvodu 

č. 6, se sídlem v Lounech, které jsou od nás vzdáleny 32 km (při využití 

silnice R7).  

Rádi bychom upozornili, že plánované „přesunutí“ by přineslo našim 

občanům značné potíže zejména při překonávání vzdálenosti mezi obcí 

a městem Louny, které leží ve zcela jiném kraji a neexistuje do něj žádné 

přímé dopravní spojení. Vzhledem k tomu, že členové volební komise jsou 

vesměs lidé důchodového věku, využívají MHD Kladno při cestě na školení. 

Dopravu do města Louny bychom museli řešit tak, že neuvolněná starostka by 

byla nucena čerpat veřejné volno a členy komise vozidlem na školené odvézt, 

čekat na ně a opět je přivézt. Podobné problémy bychom měli při 

vyzvedávání volebních materiálů a odevzdávání výsledků voleb. Opět by 

došlo ke zbytečnému zatížení v našem případě neuvolněných funkcionářů, 

kteří by museli vypomoci s dopravou. 

 

V roce 2014 si naši občané zvolili svého senátora. Jeho mandát vyprší 

v roce 2020, stejně jako mandát paní senátorky v obvodu Louny. I tam lidé 

dali hlas někomu, komu důvěřují. V řadě obcí svého senátora možná ani 

neznají, ale u nás máme s naším senátorem, stejně tak jako s jeho 

předchůdcem, velmi dobré vztahy. Pan senátor se osobně zajímá o dění v naší 

obci, je nám vždy nápomocen a není mu lhostejný osud naší obce. Je to také 

díky úzké provázanosti s Kladnem, kam naši občané dojíždějí za prací, 

vzděláváním, za kulturou, sportem, apod. Město Kladno je také obcí 

s rozšířenou působností pro obec Třebichovice. 

 

Odtržení naší obce od volebního obvodu č. 30 se sídlem v Kladně 

považujeme za špatné rozhodnutí a věříme, že se najde jiné, vhodnější 

řešení a občané obce Třebichovice zůstanou i nadále součástí funkčního 

celku, neboť přesun do Ústeckého kraje by byl pouhým bezmyšlenkovým 

 

Vysvětleno. 

 

Připomínce se nevyhovuje.  

 

Ministerstvo vnitra vycházelo z návrhu Krajského 

úřadu Středočeského kraje, který byl podložen návrhem 

Magistrátu města Kladno (navrhoval rovněž přesun 

obce Třebichovice do volebního obvodu č. 6 Sídlo: 

Louny. 

 

Pokud by došlo k přesunu jiné obce z jižní části okresu 

Kladno, mohl by nastat tentýž problém.  
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naplněním požadovaného rozpětí (15%), nikoli logickým a rozumným 

řešením.  
 

Město Rokycany 
 

Sdělujeme, že s návrhem uvedeného zákona se vzhledem k členitosti 

volebního obvodu č. 8 Sídlo: Rokycany neztotožňujeme. Pokud však bude 

návrh přijat, budeme tuto skutečnost akceptovat. 

 

 

Vysvětleno. 

 

Připomínce se nevyhovuje. 

 

VO č. 8 (Rokycany) již před navrženou změnou 

zahrnoval některé obce ze západní části okresu Beroun. 

 

Město Beroun 
 

Na základě Vašeho dopisu č.j. MV-102225-5/LG-2017 ze dne 02.10.2017, 

kterým nás žádáte o případné připomínky k návrhu zákona, kterým se mění 

zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme 

následující. Nesouhlasíme s předloženou změnou hranic senátního obvodu č. 

16 se sídlem: Beroun, tj. s vyjmutím obcí Podluhy, Rpety, Felbabka, 

Lochovice a Lhotka z tohoto senátního obvodu a jejich přesunem do 

volebního obvodu č. 8: Rokycany. Ve věci změny hranic senátního obvodu 

trváme na svém stanovisku, které jsme zaslali Krajskému úřadu 

Středočeského kraje pod č.j.: MBE/45015/2017/SPR-Cho dne 03.07.2017 

(viz. příloha). 

 

 

Vysvětleno. 

 

Připomínce se nevyhovuje.  

 

Varianta spočívající v přesunu některých obcí z okresu 

Praha-západ do „pražských“ volebních obvodů není 

žádoucí, a to vzhledem k zastávané koncepci územní 

celistvosti Prahy. 

 

Další navržená varianta spočívá v komplikovaném 

přesunu některých obcí do volebního obvodu č. 18 

(Příbram), který je však rovněž u horní hranice počtu 

obyvatel na 1 senátní obvod, v důsledku čehož by bylo 

nutné některé obce z tohoto volebního obvodu 

přesunout do jiných volebních obvodů v rámci různých 

krajů. Navíc Ministerstvo vnitra nemá vyjádření 

dotčených obcí ani krajských úřadů. 
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