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Stanovení počtu podpisů na peticích

Informace k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022
Městský úřad Studénka, registrační úřad, v souladu s ustanovením § 21, odst. 4 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zveřejňuje tímto potřebný počet podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí:
Počet podpisů (v % z počtu obyvatel obce)
pro nezávislého
pro sdružení nezávislých
kandidáta
kandidátů

OBEC
Počet obyvatel obce k 1.1.2022
(údaj Ministerstva vnitra)
Studénka: 9.518 obyvatel
(3.000 - 10.000 obyvatel)

3%, tj. 286 podpisů

7%, tj. 667 podpisů

Albrechtičky: 725 obyvatel
(500 – 3.000 obyvatel)

4%, tj. 29 podpisů

7%, tj. 51 podpisů

Pustějov: 973 obyvatel
(500 – 3.000 obyvatel)

4%, tj. 39 podpisů

7%, tj. 69 podpisů

Poznámka:
§21, odst. 4: 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 adresa místa trvalého 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.
Bc. Dagmar Auxtová, v. r.
vedoucí odboru vnitřních věcí
za registrační úřad
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