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Potřebný počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta a sdružení 
nezávislých kandidátů podávajících kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva 
městské části Praha 20 v roce 2018 
 
 
Podle ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji potřebný počet podpisů na 
petici pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů podávajících kandidátní 
listinu pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 20 v roce 2018: 
 
Potřebný počet podpisů pro nezávislého kandidáta: 
 
ve volebním obvodu:     600 podpisů voličů 
 
Potřebný počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů: 
 
ve volebním obvodu:      1058 podpisů voličů 
 
Podle ustanovení § 21 odst. 4 výše citovaného zákona, 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 na petici pro nezávislého kandidáta činí 2% z celkového počtu obyvatel ve 
volebním obvodu, nejméně však 600 podpisů voličů. 
Potřebný počet podpisů na petici pro sdružení nezávislých kandidátů činí 7% 
z celkového počtu obyvatel volebního obvodu. 
 
 
 
V Horních Počernicích 9. 5. 2018 
 

 
 

............................................................... 
Hana M o r a v c o v á ,  v . r .   

Starostka 
Otisk razítka 
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