MĚSTSKÝ ÚŘAD HULÍN
Odbor vnitřních věcí
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Bc. Vladimíra Obdržálková
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02.05.2022

Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení
nezávislých kandidátů
Dle ust. § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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 a vychází se z počtu obyvatel k 1. lednu toho
roku, ve kterém se volby konají. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad
na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.
Ustanovení § 73 volebního zákona stanoví „Pokud tento zákon odkazuje na počet obyvatel,
stanoví se podle stavu k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby.“ Pro účely stanovení
potřebného počtu podpisů na petici je třeba za výchozí považovat údaj o počtu obyvatel obce
zveřejňovaný Českým statistickým úřadem, jemuž působnost poskytovat statistické
informace státním orgánům a orgánům územní samosprávy vyplývá ze zákona č. 89/1995
Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje se dle Českého
statistického úřadu týkají všech obyvatel, bez ohledu na státní občanství, kteří mají na území
České republiky trvalý pobyt, a dále cizinců s vízy nad 90 dnů, cizinců s přiznaným azylem,
státních občanů členských států EU s přechodným pobytem a občanů třetích zemí s
dlouhodobým pobytem.
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Hulín (obec nad 3000 do 10 000 obyvatel) počet obyvatel k 1.1.2022 – 6.533
pro nezávislé kandidáty

pro sdružení nezávislých kandidátů

3 % nejméně 120

7%

196 podpisů

458 podpisů

Břest (obec nad 500 do 3000 obyvatel) počet obyvatel k 1.1.2022 – 952
pro nezávislé kandidáty

pro sdružení nezávislých kandidátů

4 % nejméně 25

7%

38 podpisů

67 podpisů

Pravčice (obec nad 500 do 3000 obyvatel) počet obyvatel k 1.1.2022 – 719
pro nezávislé kandidáty

pro sdružení nezávislých kandidátů

4 % nejméně 25

7%

29 podpisů

51 podpisů

„otisk razítka“

Bc. Vladimíra Obdržálková v. r.
zaměstnanec registračního úřadu s osvědčením
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