
Volby do zastupitelstva obce v roce 2022 

     V letošním roce se budou ve dnech 23. a 24. září 2022 konat volby do zastupitelstva obce.  

     Do zastupitelstva obce Obecnice se bude volit 15 členů. Členem zastupitelstva může být 

zvolen občan, který dovršil 18 let věku, má trvalý pobyt na území obce Obecnice a u kterého 

není překážka ve výkonu volebního práva, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody 

z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního 

práva. Zájemci, kteří chtějí kandidovat, mají několik možností: 

1. kandidovat za politickou stranu 

2. kandidovat jako nezávislý kandidát 

3. kandidovat jako člen sdružení nezávislých kandidátů, ve všech případech se jedná o 

volební stranu. 

Tady má možnost buď založit vlastní sdružení nezávislých kandidátů, a nebo se nechat zapsat 

na jednu z kandidátních listin sdružení nezávislých kandidátů, které jsou na obecním úřadu 

v Obecnici. 

     V případě nezávislých kandidátů a sdružení nezávislých kandidátů je potřeba ke 

kandidátní listině připojit petici podepsanou voliči podporujícími jejich 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 ve výši 4 % z počtu obyvatel u 

nezávislého kandidáta v našem případě 50, a u sdružení nezávislých kandidátů ve výši 7 % 

v našem případě 87. 

     Kandidátní listina musí obsahovat: 

a) název zastupitelstva obce, 

b) název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde (politická strana, nezávislý 

kandidát, sdružení nezávislých kandidátů), s uvedením názvu politických stran a politických 

hnutí, 

c) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk a povolání, část obce, kde jsou přihlášeni k 

trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že 

nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické 

příslušnosti"), 

d) pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla, 

e) jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát, 

f) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, 

g) jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení 

politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o 

nezávislého kandidáta, 



i) podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li 

kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení 

politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení 

funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, 

      Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet 

členů volených do příslušného zastupitelstva obce v našem případě tedy 15. 

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že 

souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto 

překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl 

uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení 

kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození. 

 
 Kandidatury je možné se vzdát, a to písemně nejpozději do 48 hodin před zahájením voleb, 

prohlášení je nutné doručit příslušného registračnímu úřadu 

Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 19. 7. 2022 do 16,00 hodin na registračním 

úřadu, což je Městský úřad Příbram. 

Volby do zastupitelstev obce se řídí zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), 
a vyhláškou č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „vyhláška“).  

Potřebné informace, popř. formuláře lze získat na obecním úřadu Obecnice a na úřední 

desce OÚ Obecnice. 

 

                                                                                                                     Josef Karas 

                                                                                                                   starosta obce  


