S hlasy se kupčilo, řekl soud. Volby si zopakují
BRNO Celý předvolební proces od podání kandidátek, roznesení nových hlasovacích lístků až
po vyvěšení státní vlajky si zopakují v městské části Brno-sever. Krajský soud včera prohlásil
zdejší komunální volby za neplatné. Romové volili současného starostu Rostislava Hakla z
ČSSD výměnou za řízek s bramborovým salátem, a také za finanční odměnu.
Občerstvení čekalo na voliče v restauraci Na Musilce. Akci zaplatil Adam Adámek, který to
sám přiznal před soudem. "Je prokázané, že akce se mohli zúčastnit pouze lidé, kteří hlasovali
ve volbách. Přišlo jich okolo šesti set. I když Adámek nepodmiňoval účast na akci volbou
konkrétní strany či kandidáta, vzhledem k jeho autoritě a doporučení volili dotyční starostu
Hakla," uvedl v rozsudku předseda senátu David Raus.
Podle jihomoravské volební koordinátorky Evy Sychrové se musí celý volební proces
zopakovat. "Ministerstvo vnitra má nyní třicet dnů na vyhlášení nových voleb. Pak začne
plynout tříměsíční lhůta na přípravu a až poté se uskuteční nové hlasování. Strany a seskupení
budou muset znovu podat kandidátky. Složíme nové volební komise. Prostě všechno od
začátku, jako by se žádné volby nekonaly," přiblížila Sychrová.
MF DNES získala nahrávku, kterou má k dispozici pouze soud a policie. Na ní hovoří
oslovení Romové o tom, jak starosta dostal na volby dotaci 250 tisíc korun, neupřesňují však
od koho. "Za padesát tisíc udělal kampaň, sto tisíc rozdělil určitým Romům za manipulaci s
hlasy. Jenže ti si pak popletli kandidáty, a Hakl proto skončil až třetí," povyprávěli oslovení.
Autorem nahrávky je Janusz Konieczny z Nadačního fondu proti korupci (NFPK), který se
vydal do ulic sbírat důkazy. "Jako nadační fond nemůžeme podat k soudu návrh na neplatnost
voleb. Proto jsme podali trestní oznámení," uvedl Konieczny. Kvůli vyšetřování proto redakce
MF DNES nezveřejňuje jména manipulátorů, o kterých mluví oslovení Romové na nahrávce.
Hakl kvůli nařčením už jedná s právníky. "Jsem rád, že v usnesení soudu nejsem zmiňovaný
jako osoba, která měla dotyčné podplácet. Nařčením se budu ale bránit," prohlásil Hakl. Podle
jeho slov bude mít rozhodnutí soudu negativní dopad na hospodaření městské části. "Do roku
2015 vstoupíme s rozpočtovým provizoriem, vládnout navíc bude pouze dosavadní rada bez
zastupitelstva," podotkl Hakl.
Stížnost na volby v části Brno-sever podal zastupitel Petr Hladík z KDU-ČSL poté, co se mu
začali ozývat lidé kvůli podivnostem kolem místních voleb. Soud zpovídal svědky dva dny.
O podivném chování Romů u voleb vypovídali členové volebních komisí, kteří dohlíželi na
regulérnost hlasování ve školách ve Vranovské a Merhautově ulici a na náměstí Republiky. A
také studenti politologie, kteří před volebními místnostmi dělali anketu. Soud si Romy
nepředvolal, vycházel z nahrávky, kterou pořídil Konieczny. Jejich autentičnost předseda
senátu Raus nezpochybnil. Včera měl Krajský soud v Brně poslední den na to, aby rozhodl o
zbývajících stížnostech na neplatnost voleb nebo volby určitého kandidáta. Námitky zamítl v
Brně-Černovicích, Vyškově i Černé Hoře na Blanensku. Místní starostové nemohli do
rozhodnutí soudu svolat ustavující zastupitelstvo.
Uznané stížnosti na komunální volby * Brno-sever Kvůli kupčení s hlasy se budou opakovat
celé volby, a to nejdříve za 3 měsíce. Strany a seskupení musí podat nové kandidátky. *
Hodonín Soud nechal přepočítat hlasy a zjistil nesrovnalosti. Mandát v zastupitelstvu ztratila

ČSSD, naopak jedno křeslo navíc získali Nezávislí. Teď mají shodně 4 zastupitele. *
Voděrady na Blanensku Kandidovala dvě seskupení, dostala shodný počet hlasů. Vítěze
vybral počítač, los se přiklonil na stranu Nezávislého sdružení kandidátů obce Voděrady.
Následně ale soud zjistil, že komise špatně vyhodnotila jeden z hlasů. A proto se novým
vítězem voleb stalo seskupení Voděrady všem.
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