
Pokyny k volbám v sekci  ŘED- duben 2016: 

1. Každý člen evidovaný v sekci ŘED má právo volit ( i mohl kandidovat – viz výzva ke kandidatuře 

http://www.zoosdmotol.cz/volbyRED2016.htm ) 

2. Termín voleb je od dodání volebních lístků z tiskárny (nejpozději 15.dubna) do 

vyhodnocení na květnovém Výboru základní organizace (dne 4.5.2016) jako první – 

veřejný- bod programu. 

3. Počet maximálních volených mandátů 3 výkonné a 1místopředseda. Volby v sekci určují 

primárně MÍSTOPŘEDSEDU ZA SEKCI ŘED. Méně úspěšní kandidáti získají výkonné 

mandáty či se stanou náhradníky při dodržení ustanovení volebního řádu. 

4. Pokud nebude zvolen místopředseda (většinou z dorazivších hlasů), volby se budou 

opakovat v prosinci. Pokud nebudou zvoleni výkonné mandáty, má předseda možnost 

obsadit volné pozice z již zvolených funkcionářů/ náhradníků s výkonným mandátem (z 

Konference 2015 – viz výsledky voleb: http://www.zoosdmotol.cz/beta/funkcionari2016x.htm ). 

5. Volební lístek si může volič vyzvednout osobně, oproti podpisu, v termínu do 22.dubna, 

po tomto termínu budou nevyzvednuté hlasovací lístky zasláni poštou na adresu členů 

sekce ŘED, udanou v přihlášce (ev. jimi aktualizovanou). 

6. Způsob volby: 

Každý volič obdrží 1 hlasovací lístek a 4 samolepky se jmény kandidátů (od každého 

jednu). Svou volbu vyjádří vlepením samolepky či samolepek (1, 2, 3, nebo všechny 4) 

do označeného políčka na volebním lístku. Volební lístek poté vloží do volební obálky, 

zalepí ji, a buď osobně vhodí  tuto obálku do volební urny umístěné v kanceláři v 

Motole, nebo ji vhodí do poštovní schránky naší organizace umístěné u výjezdové 

vrátnice ve vozovně Motol, nebo ji pošlou vnitropodnikovou poštou DPP(zdarma), nebo 

prostřednictví klasické Pošty, na adresu: 

ZO OSD Motol 

Plzeňská 217/101 

150 00  Praha 5 

7.  Vyhodnocení voleb. Vyhodnocení provede VZO na své pravidelné schůzi, jako první 

veřejný bod (4.5. v 16hodin).  Místopředsedou za sekci ŘED 

se stane ten kandidát, který získá většinu z dorazivších hlasů. 

Méně úspěšní kandidáti získají výkonné mandáty či se stanou 

náhradníky získají-li více než poloviny z dorazivších hlasů. 

 

8.  Vzor hlasovacího lístku: 


