MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO
ODBOR HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích k podpoře
kandidátní listiny
dle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a
doplnění některých zákonů, v platném znění.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí
volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu.
V záhlaví petice a na každé její straně musí být uveden název volební strany, název
zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje a rok konání voleb. Vedle
podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo kde je
přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat.
Nezapočítávají se podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven
v příloze k tomuto zákonu. Číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo
směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední
desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.

Počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4 zákona o volbách
Obec,městská část,městský obvod,

Potřebné počty voličů zapsaných z počtu obyvatel obce,

v seznamech popř. volební obvod

městské části,městského obvodu, popř. volebního obvodu
pro nezávislé kandidáty

pro sdružení nez. kandidátů

do 500 obyvatel

5%

7%

nad 500 do 3000 obyvatel

4% nejméně 25

7%

nad 3000 do 10000 obyvatel

3% nejméně 120

7%

nad 10000 do 50000 obyvatel

2% nejméně 600

7%

nad 150000 obyvatel

0,5% nejméně 1500

7%
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Počty podpisů na peticích ke kandidátním listinám z obcí, pro které
je registračním úřadem Městský úřad Staré Město.
Obec

počty obyvatel

%

vč. cizinců
Jalubí

počty podpisů

%

nez. kandidát

počty podpisů
sdruž.nez.kandidátů

1.820

4

73

7

128

Modrá

726

4

30

7

51

Salaš

420

5

21

7

30

Staré Město 6.667

3

201

7

467

Sušice

661

4

26

7

46

1.138

4

46

7

78

Velehrad

Ve Starém Městě dne 15.6.2022

Zpracovala : Hana Štěrbová
zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu s osvědčením
registrační úřad MěÚ Staré Město

