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Zveřejnění  potřebného počtu podpisů na peticích k podpoře kandidátní listiny 

nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů pro volby do 
zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 

 
§ 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, v platném znění  (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, případně adresa 
místa přechodného pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, 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.  

 

 

 

 
Potřebné počty voličů zapsaných v seznamech voličů na peticích podle § 21 odst. 4 zákona 
o volbách  
 
 
 

do 500 obyvatel                                       5%                              7% 

nad 500 do 3000 obyvatel                       4 %,                            7%   nejméně 25      

nad 3000 do 10000 obyvatel                   3 %                             7%   nejméně 120  
nad 10000 do 50000 obyvatel                 2 %                             7%   nejméně 600    
 
 
 
      
 
 
 

mailto:mu@vbites.cz


 

 

ČÍSLO JEDNACÍ  MÚVB/4287/22/SPR/NEM  |  SPR/501/2022/NEM 
 

 

Strana 2 (celkem 2) 

Potřebný počet podpisů na peticích  podporující kandidaturu volebních stran typ nezávislý 
kandidát a sdružení nezávislých kandidátů obcí ve správním obvodu registračního úřadu 

Velká Bíteš 

 
 
 

Název obce Počet obyvatel 
k 01.01.2022 dle ČSÚ 

Počet podpisů pro 
nezávislé kandidáty 
 

Počet podpisů pro 
sdružení nezávislých 
kandidátů (7%) 

Březí 183 10 13 

Březské 178 9 13 
Heřmanov 220 11 16 

Křoví 613 25 43 
Milešín 76 4 6 

Nová Ves 163 9 12 
Nové Sady 252 13 18 

Osová Bítýška 922 37 65 
Radňoves 99 5 7 

Rozseč 93 5 7 
Skřinářov 150 8 11 

Velká Bíteš 5165 155 362 

Vidonín 164 9 12 
Vlkov 277 14 20 

Záblatí 254 13 18 

 
 
 
 

 
Městský úřad Velká Bíteš 
Registrační úřad 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Iva Němcová 
za registrační úřad 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: …………………………………….    Sejmuto dne: ………………………………..... 

Podpis opr. osoby: ……………………………… Podpis opr. osoby: …………………………… 

Razítko spr. orgánu:………………………..…..        Razítko spr. orgánu:………………………….. 
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