otevřenýdopi5starostcePrahy3 MiIeněKozump|íkové

Zruštevolebníobvodyv Praze3 a zajistěte
spravedIivou
soutěžpo!ltických
stran
V Prazedne 15.6.2010
Váženápanístarostko'
V souVisIosti
s nadcházejícími
komuná|ními
vo|bamise na Vás obracímjménemširoké
poIitických
5kupinyVedoucíchpředstavite|ů
stran VPraze 3 5 žádostío přehodnocení
způsobu
organizace
Vo|eb,kterýv Praze3 tradičně
zne\^ýhodňuje
ma|ésubjektya ohrožuje
poIitjckých
reprezentativní
zastoupení
stranV zastupite|stvu.
Tradiční
Íozdě|ení
Prahy3 do 4
oÁ
posunuje
Vo|ebníchobýodů
přib|ižněna 8 % a
hranici pío vstup do zastupite|stva
z3
\^y'znamně
poIitické
tak zvýhodňuje
Větší
a zavedené
5ubjekty
a narušuje
spravedlivou
soutěž
politických
stranVPraze3. Pokudje nám známo' neexistují
pro orBanizaci
Vo|ebVe více
VoIebních
obvodechVPraze 3 žádnédůVodyorganizačnL
technickéči jakékoIijiné.
prozrušení
Podrobnější
argumentaci
přinášíme
vÓ|ebních
obvodů
v pří|oze
tohotodopisu'
Vážená paní starostko, v zájmu reprezentativního
zastoupenípo|itickýchstran
V zastupite|stvu
PrahY3 a respektování
principů
poměrného
vo|ebního
systémU
Vás žádáme,
parce|ování
abyste5e zasadj|a
o zrušení
Prahy3 na volebníobvodya prosadi|a
or8anizaci
vo|ebv Praze3 vce|ku,
tedyvjednomvo|ebním
obvodě.
s poděkováním,
M8r' ondřej Rut (předsedastranvze|enýchv Praze3)

souhIas5 tímtodopisemvyslovili:
In8.BohuslaV
N!8rin(předseda
k|ubuzastupite|ů
a místopiedseda
oW š559V Praze3)
Ing'TomášMikeska(předseda
k|ubuzastupite|ů
sNK.EDa KDU-č5L)
doc.Mgr' In8.MartinD|ouhíPhD.(předseda
I9P99 v Praze3)
M8r.Pave|Dobeš(předseda
!!|v Praze3)
MUDr' V|adimírŘíha(předsedaš9!J:]Čs!
v Praze3)

PŘÍLoHA:

Ana|ýzavolebníhosystému
vo|eb
v Praze3 a výs|edků
komunálních
v roce 2006
Praha3 je tradičně
v komuná|ních
VolbáchÍozdě|ena
na 4 vo|ební
obvody.Z komuná|ních
jakojednoznačný
Vo|ebdo zastupitelstva
Prahy3 V roce 2006vzeš|a
VítězoDs. svůjhlas
mandátú.
dosta|aod 45,750Á
vo|ičťr.
Díkysystému
4 vo|ebních
obvodůvšakzískala
58,33%
mezizískanými
12'58%.
Rozdí|
h|asya mandátyv zastupite|stvu
tak činíve|mipodstatných
posunuje
Dolníhranicipro ziskjednohozastupiteIského
někam
k 8 %'
mandátu
tentosystém
systémtak jednoznačně
nahrávánejvětší
straně,diskriminuje
ty ma|éa do poměrného
prVkV.
systému
vnáší
Výrazné
VětšinoVé
pokudmenší
Napřík|ad
stranazískáV každém
obvodupodporunajednohoa pů|zastupiteIe,
(4x1,5),
procenta
ve výs|edku
nepromění
tyto h|asyV 6 zastupite|ů
a|epouzeV 4. ZbýVající
tak ořioadnouVítězi
VoIeb.
Z nížeuvedenýchvýs|edkůkomuná|nichVo|eb v roce 2006 a přepočtůna počet
jasněvyplývá,
zástupite|ských
mandátů
V PraŽe3 se ne8ativně
žesystém
4 volebních
obvodů
dotknultří menších
opozičních
vyraznénižši
stran (ČssD,
sNK-EDa KsčM),kteíézíska|y
procentomandátů,
pozitivně5e systémpromítl
nežhIasů
Ve Volbách'Naopakjednoznačně
(oD5)|
do výs|edku
největšístrany
Konkrétní
číslaz voleb 2006 si můžeteprchlédnoutv tétotobulce:

v%

stranazeIených
.eská stranasociálnědemokřatická
KomunistickástranaČ€ c h a Moraw
Dbčanská
demokratickástraná
Korunačeská{monaÍchistická
strana)
Koa|icesNK ED,KDU-Čs|.
DOHODApro Prahu3
ýo|bapro město.NX(Pravicovýk|ub)
ioNoB se ze|enýmizáochranUbYd|ení

10.58

4

11.11

13.89
2
ZL 58.33
o 0.00
4 11.11
0 0.00
o 0.00
o 0.00
5

45.75
0.04
13.06

z.8L
1.43

(v komuná|ních
KdyžVezmémeV potaz tradičněnízkouvo|ebníúčast
Vo|bách2006 to by|o
3aj2Ó/o vo|ičťlj,
dostaneme se k záVěru, že!Í@
zastupite|stva.abv ii k vo|bám přiš|o podpořil ien 17.5%obwate| Přahv 3 s právem vo|it'

