
Zveřejnění  pot řebného po čtu podpis ů na peticích k podpo ře 
kandidátní listiny nezávislého kandidáta nebo sdruž ení nezávislých 
kandidát ů 

 
§ 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
a dopln ění některých zákon ů, ve znění pozd ějších p ředpis ů (dále jen „zákon o 
volbách“)  
 
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 další 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 také 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 nejpozd ěji 85 
dnů přede dnem voleb. 
 
  Počty podpis ů na peticích podle § 21 odst. 4 zákona o volbách  
 
 
Obec,   městská   část,                   Potřebné   počty   podpisů   voličů 
městský   obvod,                                 zapsaných v seznamech 
popřípadě volební   obvod 
 
                                       pro   nezávislé kandidáty        pro sdružení nezávislých                    
          kandidátů 
 
                                                      z   počtu   obyvatel   obce, 
                                                  (přihlášených k trvalému pobytu k 1.1.2010) 
 
 
 do            500                         obyvatel           5    %                         7   % 
 nad          500   do      3 000   obyvatel               4    %,   nejméně        25            7   % 
 nad       3 000   do    10 000   obyvatel              3    %,   nejméně      120           7   % 
 nad     10 000   do    50 000   obyvatel         2    %,   nejméně      600           7   % 
 nad     50 000   do  150 000   obyvatel      1    %,   nejméně   1 000          7   % 
 nad   150 000                         obyvatel               0,5 %,   nejméně   1 500        7   %. 
 
Počet obyvatel obce Záborná ke dni 1. 1. 2010 byl celkem 232, 
 
z čehož plyne záv ěr, že 
 
ke kandidátní listině na podporu nezávislého kandidáta musí být připojena petice podepsaná 
minimálně 12 voliči obce Záborná. 
 
ke kandidátní listině na podporu sdružení nezávislých kandidátů musí být připojena petice 
podepsaná minimálně 17 voliči obce Záborná. 
 
V Záborné dne 18.6. 2010   
 

                                                                                                                       
……………………………. 

                                                                                                             registrační úřad 


