30. VOLBY
V roce 2011 se neuskutečnily na území České republiky žádné řádné volby. Z důvodu zániku mandátu senátora,
zvoleného za volební obvod č. 30 Kladno (úmrtí), vyhlásil prezident republiky v souladu s § 80 odst. 1 a 2 zákona
č. 247/1995 Sb. doplňovací volby do Senátu v tomto volebním obvodu. Volby proběhly ve dnech 18. a 19. 3. a
25. a 26. 3. 2011. Po stránce legislativní a organizačně-technické byly doplňovací volby připraveny a provedeny
podle stejných pravidel jako volby řádné.
Do těchto voleb bylo podáno celkem 9 přihlášek kandidátů, které podaly politické strany, politická hnutí nebo
jejich koalice. Všechny podané přihlášky byly zaregistrovány.
Doplňovací volby se konaly na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním,
podle zásady většinového volebního systému v jednomandátovém volebním obvodu. V doplňovacích volbách je
senátor volen pouze na zbytek volebního období, které příslušelo původně zvolenému senátorovi, jehož mandát
zanikl. Ve volebním obvodu č. 30 proběhly poslední řádné volby ve dnech 17. a 18. 10. 2008.
Voliči byli státní občané České republiky, kteří nejpozději ve druhý den voleb dosáhli věku 18 let. Své právo
volit mohl volič uplatnit v některém z volebních okrsků na území volebního obvodu, kde byl zapsán do seznamu
voličů, pokud u něj nenastala zákonem stanovená překážka ve výkonu volebního práva. Volit mohli i občané České
republiky s trvalým bydlištěm v zahraničí, pokud se v den voleb zdržovali na území republiky a měli vystaven voličský
průkaz, a to v libovolném volebním okrsku volebního obvodu č. 30.
Volbu provedl volič tak, že do volební schránky vložil v úřední obálce jeden hlasovací lístek vybraného kandidáta.
Vzhledem k tomu, že žádný z kandidátů nezískal více než 50 % z celkového počtu platných hlasů ve volebním
obvodu, v prvním kole voleb nebyl senátor zvolen. O týden později se konalo druhé kolo voleb, v němž však již
nekandidovali všichni kandidáti, ale jen ti dva, kteří v prvním kole získali nejvíce platných hlasů.
Vzhledem k zaokrouhlování nemusí být součet relativních hodnot v tabulkách roven 100.
*          *          *
Úplné výsledky voleb v podrobných územních pohledech jsou zveřejňovány na internetových stránkách
Českého statistického úřadu:
–
–
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