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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části

1) stanovuje

pro volební období 2022-2026, ve smyslu § 88 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze v platném znění, počet členů zastupitelstva městské části Praha - Čakovice na 21
členů.

V Praze dne 03.02.2022



Důvodová zpráva

Nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb do zastupitelstev obcí musí zastupitelstvo městské
části stanovit počet členů zastupitelstva na příští volební období (zákon č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praha, v platném znění,§ 88, odst.1 a 2). Počet zastupitelstva se stanovuje podle
počtu obyvatel  a velikosti územního obvodu. Rozhodující pro stanovení počtu zastupitelů je počet
obyvatel městské části k 1. lednu roku, ve kterém se konají volby. Podle dostupných údajů bylo
k tomuto datu na území MČ Praha - Čakovice 10 072 obyvatel. Počet členů zastupitelstva se tedy
má stanovit v rozmezí 15 - 25 členů.
Vzhledem k tomu, že vlivem probíhající a připravované bytové výstavby bude počet obyvatel dále
narůstat, navrhuje rada MČ, aby zastupitelstvo schválilo počet členů na 21 člen.

 



Zákon č. 131/2000 Sb. 

ZÁKON  

ze dne 13. dubna 2000 

o hlavním městě Praze 

 

§ 88  

 

 (1) Počet členů zastupitelstva městské části na příští volební období stanoví 

zastupitelstvo městské části nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích. 

Pokud nebyl počet členů zastupitelstva určen v této lhůtě, volí se počet členů zastupitelstva 

městské části podle dolní hranice rozpětí uvedeného v odstavci 2. 

  

 (2) Zastupitelstvo městské části při stanovení počtu členů zastupitelstva městské části 

přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu městské části. Počet členů 

stanoví tak, aby zastupitelstvo městské části mělo v městské části 

a) do 500 obyvatel   5 až 9 členů, 

b) nad 500 do 3000 obyvatel  7 až 15 členů, 

c) nad 3000 do 10000 obyvatel  11 až 25 členů, 

d) nad 10000 do 30000 obyvatel  15 až 25 členů, 

e) nad 30000 do 70000 obyvatel  25 až 35 členů, 

f) nad 70000 obyvatel   35 až 45 členů. 

  

 (3) Počet členů zastupitelstva městské části, který má být zvolen, se oznámí na úřední 

desce
11a)

 úřadu městské části a případně též jiným způsobem v místě obvyklým nejpozději do 

2 dnů po jeho stanovení. 

  

 (4) Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva městské části je počet 

obyvatel městské části k 1. lednu roku, v němž se konají volby. 

  

 (5) Dojde-li ke sloučení městských částí, stanoví počet členů zastupitelstva městské 

části, který má být zvolen, Magistrát v přenesené působnosti. Při stanovení počtu členů 

zastupitelstva městské části se postupuje podle odstavce 2 obdobně. 
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