
Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo 

Třebíč, Nerudova 1190/3 

674 01 Třebíč 

IČ 000 50 016 

 

Pravidla pro jednání volebních obvodů a provedení voleb delegátů 

1. Seznam členů zařazených do jednotlivých volebních obvodů bude stanoven dle počtu členů družstva 

k datu 14.2.2020. 

2. Každý člen družstva je členem pouze jednoho volebního obvodu. 

3. Řádné volby delegátů pro funkční období 2020-2025 budou probíhat do 15.04.2020.  

4. Volební obvody členů – vlastníků a členů nájemců, kde je v bytovém domě méně než 10 členů – nájemců, 

svolává představenstvo družstva.  

5. Volební obvody členů – nájemců volebních obvodů, kde je v bytovém domě více než 10 členů, svolává 

předseda výboru příslušné samosprávy nebo pověřený člen samosprávy na základě pověření představenstva 

družstva.  

6. V případě, že v jednom domě žije více než 40 členů – nájemců, jsou považováni za jeden volební obvod, 

mají však nárok na zvolení dalšího delegáta a náhradníka na každých dalších započatých 40 členů – 

nájemců. 

7. Schůze volebních obvodů řídí člen představenstva, předseda výboru samosprávy nebo pověřený člen 

samosprávy.   

8. Jednání volebního obvodu není jednáním orgánu družstva a řídí se čl. 58 stanov družstva a těmito pravidly. 

9. O termínu a místě jednání volebního obvodu je člen volebního obvodu informován pozvánkou zveřejněnou 

na vývěsce v domě nebo zaslanou na jeho adresu nejpozději 8 dnů před termínem konání voleb, členové 

volebního obvodu členů nebydlících budou informování pozvánkou zveřejněnou na webových stránkách 

družstva a vývěsce umístěné v sídle družstva. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo konání 

jednání volebního obvodu, stručný program. Pozvánka bude obsahovat také možnost svolání náhradní 

schůze volebního obvodu.  

10. Jednání volebního obvodu je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, 

zařazených do příslušného volebního obvodu. V případě, že nadpoloviční většina členů volebního obvodu 

není přítomna, může být jednání volebních obvodu zahájeno po čtvrt hodině za přítomnosti nejméně tří 

členů volebního obvodu, tj. náhradní jednání. 

11. V každém volebním obvodu je volen jeden delegát, jeden náhradník delegáta. Volební obvod může dále 

zvolit kandidáta do představenstva a kontrolní komise. Návrhy kandidátů předkládají členové volebního 

obvodu, členové představenstva. Navržení kandidáti musí být členy příslušného volebního obvodu. 

Navržený kandidát musí vyslovit souhlas s kandidaturou a to osobně přímo na jednání volebního obvodu.  

12. Volby jsou veřejné a hlasování probíhá aklamací o všech kandidátech. Za delegáta, náhradníka delegáta, 

kandidáta do představenstva a kontrolní komise je zvolen vždy ten z kandidátů, který získal nejvíce hlasů 

členů volebního obvodu, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina hlasů přítomných členů, nejméně však 

tři členové. O průběhu jednání vyhotoví řídící jednání zápis, ve kterém uvede jméno zvoleného delegáta, 

náhradníka delegáta, kandidáta do představenstva nebo kontrolní komise, výsledky hlasování. V případě, 

že delegát nebo náhradník delegáta nebude zvolen, uvede řídící jednání tuto věc do zápisu. 
13. V případě, že nebude v některém volebním obvodu delegát zvolen, informuje o této skutečnosti neprodleně, 

nejpozději před termínem konání shromáždění delegátů představenstvo družstva všechny členy zařazené 

do příslušného volebního obvodu dopisem zveřejněným na vývěsce domu. Na žádost některého z členů 

volebního obvodu lze v případě nezvolení delegáta svolat nové jednání a pokusit se volbu delegáta provést.  
14. V případě zániku funkce delegáta v průběhu funkčního období, nastupuje do funkce delegáta zvolený 

náhradník, nedošlo-li zároveň k zániku volebního obvodu. Pokud nebyl náhradník zvolen, svolá 

představenstvo jednání volebního obvodu s programem volby delegáta a náhradníka, tak aby se uskutečnilo 

nejpozději 30 dní před konáním nejbližšího shromáždění delegátů. 
14.  Seznam volebních obvodů je přílohou č. 1. 

 
Schváleno představenstvem družstva usn. č. 617 ze dne 26.11.2019.    

 

 

  Miloslav Peštál               Mgr. Julie Dolejší  

       předseda představenstva          místopředsedkyně představenstva 

         

 



          

Příloha č. 1 

Volba delegátů a volební obvody 

 

Volební obvody nájemců: 

VON 1-34 796 členů dle bytových domů - samospráv (více než 10 členů v domě)  

VON 35 79 členů Třebíč (méně než 10 členů v domě)  

VON 36  44 členů BD mimo Třebíč (méně než 10 členů v domě)  

 

Volební obvody vlastníků: 

VO 37  568 členů Obránců míru, Modřínová, Velkomeziříčská, Kyjevská, A.Kratochvíla, 

Myslbekova, Benešova, Čajkovského, M.Gorkého, C. Boudy, 

Velkomeziříčská 481-5  

VO 38 597 členů Mírová, Dukovanská, Na Svahu, Heyrovského, Energetiků, Mládežnická, 

Tkalcovská, Novodvorská  

VO 39 563 členů Demlova, Znojemská, Okrajová, Střelkova, Schollhornova, Družstevní, 

Václavské nám. Štefánikova, Kmochova, Divišova, J.Ježka, Račerovická, 

Jindřichova  

VO 40 567 členů Hartmannova, Čeloudova, domy mimo Třebíč  

VO 41 600 členů Dělnické nám., Bartuškova, Lidická, Revoluční, Spojenců, Zahr. odboje, 

J.Haška, F.Hrubína, M.Majerové  

VO 42  nebydlící 


