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Potřebný počet podpisů na peticích pro sdružení nezávislých 
kandidátů a pro nezávislé kandidáty 

 
POÚ II Horažďovice (dále jen „registrační úřad“) na základě ustanovení § 21 odst. 4 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejňuje potřebný počet podpisů na peticích pro sdružení nezávislých 
kandidátů (SNK) a pro nezávislého kandidáta (NK) 
 

Obec 
Počet obyvatel 

k 01.01.2022 
Počet podpisů             

na petici pro SNK 

Počet podpisů       
na petici                        
pro NK 

Břežany 189 14 10 

Hejná 152 11   8 

Horažďovice        5 195                364               156 

Hradešice 445 32 23 

Chanovice 781 55 32 

Kejnice 105   8   6 

Kovčín   90   7   5 

Kvášňovice 138 10   7 

Malý Bor 518 37 25 

Maňovice   47   4   3 

Myslív 437 31 22 

Nalžovské Hory        1 183 83 48 

Nehodiv   72   6   4 

Olšany 202 15 11 

Pačejov 726 51 30 

Slatina 106   8   6 

Svéradice 312 22 16 

Tužice   88   7   5 

Velké Hydčice 252 18 13 

Velký Bor 573 41 25 

 



Č.j.:  

 

Strana 2 (celkem 2) 

Uvedený počet obyvatel k 01.01.2022 byl převzat ze stránek MV ČR. Z celkového počtu 
obyvatel obce se vychází při stanovení počtu podpisů na petici k podpoře nezávislého 
kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů.  

Petici však může podepisovat pouze oprávněný volič, kterým je: 

 státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a dále  

 státní občan jiného státu, který druhý den voleb je držitelem potvrzení o 
přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k 
pobytu v této obci, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve 

Sbírce mezinárodních smluv (pro volby do zastupitelstev obcí je toto právo přiznáno 
pouze státním občanům členských států EU) 

 u kterého není překážka ve výkonu volebního práva, a to: 

 zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí 
svobody, 

 omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. 
 

 

 

Jiřina Školová v. r. 
Odbor správní 


