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DATUM:

07.07.2014

Stanovení počtu podpisů na peticích
Informace k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11.10.2014
Městský úřad Studénka v souladu s ustanovením § 21, odst. 4 zákona Č. 491/2001 b., 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:
OBEC
Počet obyvatel obce k 1.1.2014

Počet podpisů (v % z počtu obyvatel obce)
pro nezávislého
pro sdružení nezávislých
kandidáta
kandidátů

Studénka: 9.867 obyvatel
(3.000 - 10.000 obyvatel)

3%, tj. 297 podpisů

7%, tj. 691 podpisů

Albrechtičky: 706 obyvatel
(500 - 3.000 obyvatel)

4%, tj. 29 podpisů

7%, tj. SOpodpisů

Pustějov: 988 obyvatel
(500 - 3.000 obyvatel)

4%, tj. 40 podpisů

7%, tj. 70 podpisů

Poznámka:
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební
strana ke kandidátni listině petici podepsanou voliči podporujicimi její kandidaturu.
V záhlaví petice a na každé její další traně 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, piljmeni, datum narození a místo, kde je
přihlášen k trvalému pobytu Oj. úplná adresa), jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze
započítat. Nezapočitávaji se také podpisy kandidátů samých.
Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze zákona a to ve vztahu k počtu obyvatel obce
k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2014; číslo vypočtené podle přílohy se
zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru.
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