Volby do zastupitelstev obcí a měst 2018
Před vyhlášením voleb lze zahájit:
- sepsání kandidátní listiny + petice
- sběr podpisů pod petici
Vyhlášení voleb – dle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), prezident republiky vyhlašuje volby do
zastupitelstev obcí nejpozději 90 dnů před jejich konáním.
Kdo může podávat kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstev obcí:




registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a
jejich koalice - nezávislí kandidáti
sdružení nezávislých kandidátů
sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů

Kdy a kde se podávají kandidátní listiny - nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem
voleb registračnímu úřadu, kterým je:



obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory
pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke
kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu (viz vzor).
Záhlaví petice a každá její další strana musí obsahovat:





název volební strany
název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje
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 v příloze k zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje
na celé číslo směrem nahoru.

Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději
85 dnů přede dnem voleb.
Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým
nejpozději 85 dnů přede dnem voleb seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny
alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo, a seznam obcí, ze kterých se
kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu
Náležitosti kandidátní listiny - § 21 a 22 zákona

