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věc: Výzva k podání nominací do osadního výboru 

 

 

Vážení občané Hlavňova, 

 

S koncem volebního období zastupitelstva města se blíží i konec funkčního 

období osadního výboru (funkční období končí vyhlášením výsledků komunálních 

voleb). 

Pro oživení si dovolím připomenout, že osadní výbor může, jako svůj konsultační a 

poradní orgán, zřídit zastupitelstvo města postupem podle § 120 zákona o obcích 

(zákon č. 128/2000 Sb.): 
 

§ 120 

(1) V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní 

výbor"). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo 

obce. 

(2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části 

obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce. 
(3) Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru. 

 

Na spolupráci s osadními výbory jsme dlouhodobě zvyklí, práce členů osadních 

výborů si velmi vážíme, a máme za to, že pokračování činnosti osadních výborů 

v dalším funkčním období je potřebné a přínosné nejen pro město a jeho orgány, 

ale především pro samotné občany a vlastníky nemovitostí v místních částech. 

Činnost osadního výboru je velmi pestrá, přičemž zahrnuje jednání o nakládání 

s majetkem města, investicích a údržbě, či plánování kulturních a společenských 

akcí. 

Zákon o obcích nutně nevyžaduje pro obsazení pozic členů osadních výborů 

organizaci „místních“ voleb.  
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V rámci osadních výborů je volba zákonem určená pouze pro pozici předsedy, 

ovšem zde nikoliv prostřednictvím hlasování veřejnosti, ale prostřednictvím 

hlasování zastupitelstva města). Avšak pokud by byl počet zájemců o členství 

v osadním výboru vyšší, než počet členů osadního výboru, jaký předpokládá 

jednací řád osadních výborů, muselo by se o nových členech rozhodnout buď na 

základě zorganizovaných místních voleb, případně jinou legitimní a 

nezpochybnitelnou formou výběru (např. losem). 

Proto se nyní obracíme na Vás, všechny trvale přihlášené obyvatele Hlavňova, 

s nabídkou možnosti ucházet se o funkci člena osadního výboru Hlavňov pro 

funkční období 2022 – 2026. 

Pokud máte zájem v následujícím funkčním období vykonávat funkci člena 

osadního výboru, vyplňte přiloženou nominační přihlášku a tuto odevzdejte buď 

současnému předsedovi osadního výboru, panu Martinu Vanišovi, případně 

místostarostovi města – panu Jiřímu Škopovi (buď přímo, nebo zasláním na adresu 

Městského úřadu).  

Přihlášky zasílejte pokud možno obratem, nejpozději 30. 9. 2022 (k později 

doručeným potvrzením již nemusí být brán zřetel).  

Pokud pak nemáte zájem stát se členem osadního výboru, nemusíte činit nic, a 

můžete považovat tento dopis za bezpředmětný. 

Děkuji za pochopení a přeji klidné dny! 

 

V úctě 

                                                                                                    Mgr.  J i ř í  Š k o p  

                                                                                                   místostarosta města 

 

 


