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MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD  
Václavské náměstí 10, Letohrad 

    

 Čj.: 4290/2022/MULET/2500/10  
Číslo spisu: 798/2022/MULET/2500/10 

Počet listů/příloh/listů příloh: 1/0/0 

Spis. skart. znak, lhůta: 77.4 V/5 

Vyřizuje: Ing. Hana Koblížková 

Telefon: 465 676 410 

E-mail: hana.koblizkova@letohrad.eu 

ID datové schránky: mnbb4qe 

                              

  

Datum: 05.05.2022 

Potřebný počet podpisů voličů na peticích podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta 

nebo sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí 

Městský úřad Letohrad, jako 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 (dále jen „zákon o volbách“), zveřejňuje potřebný počet podpisů voličů na peticích 

podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů pro volby do 

zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 23. září a 24. září 2022,  pro jednotlivé obce náležející 

do jeho územního obvodu 

 

Obec 
Počet obyvatel 

k 1. 1. 2022 
(zdroj ČSÚ) 

Potřebný počet podpisů voličů na petici 

pro nezávislého kandidáta 
pro sdružení nezávislých 

kandidátů 

z počtu obyvatel 
(§ 21 odst. 4 a příloha 

zákona) 

potřebný 

počet 

z počtu obyvatel 
(§ 21 odst. 4 a příloha 

zákona) 

potřebný 

počet 

Letohrad 6377 3 %, nejméně 120 192 7 % 447 

Nekoř 954 4 %, nejméně 25 39 7 % 67 

Písečná 571 4 %, nejméně 25 25 7 % 40 

Šedivec 204 5 % 11 7 % 15 

Žampach 281 5 % 15 7 % 20 

 

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.  

 

U každého voliče (petenta) musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození, adresa místa 

trvalého pobytu (jde-li o občana jiného členského státu EU případně adresa místa přechodného 

pobytu) a podpis.  

 

Bez těchto údajů nelze hlas pro podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy 

kandidátů samých. Avšak kandidát volební strany A může, svým podpisem podpořit kandidaturu 

volební strany B. Volič může svým podpisem podpořit i více volebních stran tzn., může být uveden 

na více peticích, avšak na každé pouze jednou. 

 

 

Ing. Hana Koblížková, v. r. 

referentka odboru sociálně správního, školství a kultury    

 
 

Zveřejněno na úřední desce dne 5. 5. 2022                             
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