
Městský úřad Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 7, PSČ 584 01 Ledeč nad Sázavou
telefon 566 466 618; e-mail: jitka.urbanova@ledecns.cz

Čj.: MLNS/1075/2022/OdO-2   JID: leDOC22/05354                             V Ledči nad Sázavou dne 14. 6. 2022

ZVEŘEJNĚNÍ POTŘEBNÉHO POČTU PODPISŮ NA PETICÍCH

V souvilosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech  23. a 24.
září  2022, Městský  úřad  Ledeč  nad  Sázavou,  jako  příslušný  registrační  úřad,  v souladu  s
ustanovením § 21 odst. 4 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do ZO“) 

z v e ř e j ň u j e

potřebný počet podpisů na peticích  podporujících kandidaturu volebních stran typ
nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí
konané v roce 2022:

Název obce
Počet obyvatel obce

k 1. 1. 2022

Potřebný minimální počet podpisů voličů na peticích  

pro nezávislé kandidáty
pro sdružení nezávislých

kandidátů

    

Bělá 218 11 16

Bojiště 296 15 21

Číhošť 339 17 24

Hněvkovice 613 25 43

Horní Paseka 71 4 5

Hradec 256 13 18

Chřenovice 150 8 11

Jedlá 85 5 6

Kamenná Lhota 260 13 19

Kouty 194 10 14

Kozlov 225 12 16

Kožlí 836 34 59

Kynice 102 6 8

Ledeč nad Sázavou 4808 145 337

Ostrov 161 9 12

Pavlov 130 7 10

Prosíčka 148 8 11

Vilémovice 261 14 19

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 50000 do 150000 obyvatel 1%   nejméně 1000 7%

nad 150000 obyvatel 0,5%   nejméně 1500 7%

Číslo vypočítané registračním úřadem podle přílohy bylo, jak zákon ukládá, zaokrouhleno na celé číslo nahoru.



Povinné  náležitosti  petice  upravuje  §  21  odst.  4  zákona  č.  491/2001  Sb.,  o  volbách  do
zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých zákonů, ve     znění pozdějších předpisů (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 na peticích  je  stanoven v uvedené tabulce v souladu s přílohou k výše uvedenému
zákonu  o  volbách.  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.   

Za registrační úřad Městský úřad Ledeč nad Sázavou:
Jitka Urbanová
„podepsáno elektronicky“
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