P íloha . 4
Vzory
kandidátních listin, prohlášení kandidáta a petice podporující kandidaturu pro volby
do zastupitelstev obcí podle zákona . 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,
ve zn ní pozd jších p edpis , a vyhlášky . 59/2002 Sb., o provedení n kterých ustanovení
zákona . 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a. Kandidátní listiny volební strany typu :
1. politická strana (Vzor . 1)
2. politické hnutí (Vzor . 2)
3. koalice politických stran (Vzor . 3)
4. koalice politické strany a politického hnutí (Vzor . 4)
5. koalice politických hnutí (Vzor . 5)
6. nezávislý kandidát (Vzor . 6)
7. sdružení nezávislých kandidát (Vzor . 7)
8. sdružení politických stran a nezávislých kandidát (Vzor . 8)
9. sdružení politického hnutí a nezávislých kandidát (Vzor . 9)
10. sdružení politické strany, politického hnutí a nezávislých kandidát (Vzor . 10)
b. Prohlášení kandidáta (Vzor . 11)
c. Petice podporující kandidaturu (Vzor . 12)

Vzor . 1

Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva
obce ………………………………………………………..
m sta ………………………………………………………
m stského obvodu …………………………………………
(uvede se pouze název p íslušného zastupitelstva obce, m sta, m stského obvodu)
konané ve dnech 20. a 21. íjna 2006
Volební obvod . …………..
(uvede se v p ípad , že volební obvody jsou vytvo eny)

………………………………………..
Název politické strany

politická strana
………………………………………
Typ volební strany

Kandidáti:
1. ………………………………………………………………………………………………..
Jméno, p íjmení, v k, povolání, ást obce, ne lení-li se na ásti, obec, kde je kandidát
p ihlášen k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát
lenem, nebo údaj „bez politické p íslušnosti“
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
.
.
.
(Volební strana m že na KL uvést nejvýše tolik kandidát , kolik iní po et len volených
do p íslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 len zastupitelstva, m že být
na KL uvedeno maximáln 9 kandidát , má-li se volit 6 len zastupitelstva, m že být na KL
uvedeno maximáln 8 kandidát a má-li se volit 5 len , m že být na KL uvedeno maximáln
6 kandidát .)

Zmocn nec politické strany
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu
Náhradník zmocn nce
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu

………………………………………..
podpis zmocn nce

……………………………………………….
jméno, p íjmení a ozna ení funkce a podpis
osoby(osob) oprávn né(oprávn ných) jednat
jménem politické strany pop . organiza ní
jednotky, je-li ustavena

V ………………………….. dne … … 2006
(Kandidátní listinu lze podat nejpozd ji v úterý dne 15. srpna 2006 do 16,00 hod.
u p íslušného registra ního ú adu podle § 21 odst. 3 zák. 491/2001 Sb., tj. obecního ú adu
v obcích, kde jsou alespo 2 odbory; pro ostatní obce je registra ním ú adem pov ený
obecní ú ad.).
P ílohy:
Prohlášení kandidáta (po et ks podle po tu kandidát uvedených na KL)

Vzor . 2

Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva
obce ……………………………………………………………
m sta …………………………………………………………..
m stského obvodu …………………………………………......
(uvede se pouze název p íslušného zastupitelstva obce, m sta, m stského obvodu)
konané ve dnech 20. a 21. íjna 2006
Volební obvod . …………
(uvede se v p ípad , že volební obvody jsou vytvo eny)

………………………………………..
Název politického hnutí

politické hnutí
………………………………………
Typ volební strany

Kandidáti:
1. ………………………………………………………………………………………………..
Jméno, p íjmení, v k, povolání, ást obce, ne lení-li se na ásti, obec, kde je kandidát
p ihlášen k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát
lenem, nebo údaj „bez politické p íslušnosti“
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
.
.
.
(Volební strana m že na KL uvést nejvýše tolik kandidát , kolik iní po et len volených
do p íslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 len zastupitelstva, m že být
na KL uvedeno maximáln 9 kandidát , má-li se volit 6 len zastupitelstva, m že být na KL
uvedeno maximáln 8 kandidát a má-li se volit 5 len , m že být na KL uvedeno maximáln
6 kandidát .)

Zmocn nec politického hnutí
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu
Náhradník zmocn nce
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu

………………………………………..
podpis zmocn nce

……………………………………………….
jméno, p íjmení a ozna ení funkce a podpis
osoby(osob) oprávn né(oprávn ných) jednat
jménem politického hnutí pop . organiza ní
jednotky, je-li ustavena

V ………………………….. dne … … 2006
(Kandidátní listinu lze podat nejpozd ji v úterý dne 15. srpna 2006 do 16,00 hod.
u p íslušného registra ního ú adu podle § 21 odst. 3 zák. 491/2001 Sb., tj. obecního ú adu
v obcích, kde jsou alespo 2 odbory; pro ostatní obce je registra ním ú adem pov ený
obecní ú ad.).
P ílohy:
Prohlášení kandidáta (po et ks podle po tu kandidát uvedených na KL)

Vzor . 3

Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva
obce ..........................................................................................
m sta ........................................................................................
m stského obvodu ...................................................................
(uvede se pouze název p íslušného zastupitelstva obce, m sta, m stského obvodu)
konané ve dnech 20. a 21. íjna 2006
Volební obvod . ..............
(uvede se v p ípad , že volební obvody jsou vytvo eny)

………………………………………..
Název koalice politických stran

koalice politických stran
………………………………………
Typ volební strany

Kandidáti:
1. ………………………………………………………………………………………………..
Jméno, p íjmení, v k, povolání, ást obce, ne lení-li se na ásti, obec, kde je kandidát
p ihlášen k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát
lenem, nebo údaj „bez politické p íslušnosti“, název politické strany, která kandidáta
navrhla
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
.
.
.
(Volební strana m že na KL uvést nejvýše tolik kandidát , kolik iní po et len volených
do p íslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 len zastupitelstva, m že být
na KL uvedeno maximáln 9 kandidát , má-li se volit 6 len zastupitelstva, m že být na KL
uvedeno maximáln 8 kandidát a má-li se volit 5 len , m že být na KL uvedeno maximáln
6 kandidát .)

Zmocn nec koalice politických stran
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu
Náhradník zmocn nce
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu

………………………………………..
podpis zmocn nce

……………………………………………….
jméno, p íjmení a ozna ení funkce a podpis
osoby(osob) oprávn né(oprávn ných) jednat
jménem politické strany, pop . organiza ní
jednotky, je-li ustavena
……………………………………………….
jméno, p íjmení a ozna ení funkce a podpis
osoby(osob) oprávn né(oprávn ných) jednat
jménem politické strany, pop . organiza ní
jednotky, je-li ustavena
........................................................................
(po et uvedených osob odpovídá po tu
politických stran v koalici)
V ………………………….. dne … … 2006
(Kandidátní listinu lze podat nejpozd ji v úterý dne 15. srpna 2006 do 16,00 hod.
u p íslušného registra ního ú adu podle § 21 odst. 3 zák. 491/2001 Sb., tj. obecního ú adu
v obcích, kde jsou alespo 2 odbory; pro ostatní obce je registra ním ú adem pov ený
obecní ú ad.).
P ílohy:
Prohlášení kandidáta (po et ks podle po tu kandidát uvedených na KL)

Vzor . 4

Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva
obce ..........................................................................................
m sta ........................................................................................
m stského obvodu ...................................................................
(uvede se pouze název p íslušného zastupitelstva obce, m sta, m stského obvodu)
konané ve dnech 20. a 21. íjna 2006
Volební obvod . ..............
(uvede se v p ípad , že volební obvody jsou vytvo eny)

………………………………………..
Název koalice politických stran
a politických hnutí

koalice politických stran a politických hnutí
..........………………………………………
Typ volební strany

Kandidáti:
1. ………………………………………………………………………………………………..
Jméno, p íjmení, v k, povolání, ást obce, ne lení-li se na ásti, obec, kde je kandidát
p ihlášen k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát
lenem, nebo údaj „bez politické p íslušnosti“, název politické stran nebo politického hnutí,
které kandidáta navrhly
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
.
.
.
(Volební strana m že na KL uvést nejvýše tolik kandidát , kolik iní po et len volených
do p íslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 len zastupitelstva, m že být
na KL uvedeno maximáln 9 kandidát , má-li se volit 6 len zastupitelstva, m že být na KL
uvedeno maximáln 8 kandidát a má-li se volit 5 len , m že být na KL uvedeno maximáln
6 kandidát .)

Zmocn nec koalice politických stran a politických hnutí
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu
Náhradník zmocn nce
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu

………………………………………..
podpis zmocn nce

……………………………………………
jméno, p íjmení a ozna ení funkce a podpis
osoby(osob) oprávn né(oprávn ných) jednat
jménem politické strany nebo politického
hnutí, pop . organiza ní jednotky, je-li
ustavena
……………………………………………….
jméno, p íjmení a ozna ení funkce a podpis
osoby(osob) oprávn né(oprávn ných) jednat
jménem politické strany nebo politického
hnutí, pop . organiza ní jednotky, je-li
ustavena
........................................................................
(po et uvedených osob odpovídá po tu
politických stran a politických hnutí
v koalici)
V ………………………….. dne … … 2006
(Kandidátní listinu lze podat nejpozd ji v úterý dne 15. srpna 2006 do 16,00 hod.
u p íslušného registra ního ú adu podle § 21 odst. 3 zák. 491/2001 Sb., tj. obecního ú adu
v obcích, kde jsou alespo 2 odbory; pro ostatní obce je registra ním ú adem pov ený
obecní ú ad.).
P ílohy:
Prohlášení kandidáta (po et ks podle po tu kandidát uvedených na KL)

Vzor . 5

Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva
obce ..........................................................................................
m sta ........................................................................................
m stského obvodu ...................................................................
(uvede se pouze název p íslušného zastupitelstva obce, m sta, m stského obvodu)
konané ve dnech 20. a 21. íjna 2006
Volební obvod . ..............
(uvede se v p ípad , že volební obvody jsou vytvo eny)

………………………………………..
Název koalice politických hnutí

koalice politických hnutí
………………………………………
Typ volební strany

Kandidáti:
1. ………………………………………………………………………………………………..
Jméno, p íjmení, v k, povolání, ást obce, ne lení-li se na ásti, obec, kde je kandidát
p ihlášen k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát
lenem, nebo údaj „bez politické p íslušnosti“, název politického hnutí, která kandidáta
navrhlo
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
.
.
.
(Volební strana m že na KL uvést nejvýše tolik kandidát , kolik iní po et len volených
do p íslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 len zastupitelstva, m že být
na KL uvedeno maximáln 9 kandidát , má-li se volit 6 len zastupitelstva, m že být na KL
uvedeno maximáln 8 kandidát a má-li se volit 5 len , m že být na KL uvedeno maximáln
6 kandidát .)

Zmocn nec koalice politických hnutí
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu
Náhradník zmocn nce
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu

………………………………………..
podpis zmocn nce

……………………………………………….
jméno, p íjmení a ozna ení funkce a podpis
osoby(osob) oprávn né(oprávn ných) jednat
jménem politického hnutí, pop . organiza ní
jednotky, je-li ustavena
……………………………………………….
jméno, p íjmení a ozna ení funkce a podpis
osoby(osob) oprávn né(oprávn ných) jednat
jménem politického hnutí, pop . organiza ní
jednotky, je-li ustavena
........................................................................
(po et uvedených osob odpovídá po tu
politických hnutí v koalici)
V ………………………….. dne … … 2006
(Kandidátní listinu lze podat nejpozd ji v úterý dne 15. srpna 2006 do 16,00 hod.
u p íslušného registra ního ú adu podle § 21 odst. 3 zák. 491/2001 Sb., tj. obecního ú adu
v obcích, kde jsou alespo 2 odbory; pro ostatní obce je registra ním ú adem pov ený
obecní ú ad.).
P ílohy:
Prohlášení kandidáta (po et ks podle po tu kandidát uvedených na KL)

Vzor . 6

Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva
obce ..........................................................................................
m sta ........................................................................................
m stského obvodu ...................................................................
(uvede se pouze název p íslušného zastupitelstva obce, m sta, m stského obvodu)
konané ve dnech 20. a 21. íjna 2006
Volební obvod . ..............
(uvede se v p ípad , že volební obvody jsou vytvo eny)
nezávislý kandidát
………………………………………..
Typ volební strany
.......................................................................................................................................................
Jméno, p íjmení, v k, povolání, ást obce, ne lení-li se na ásti, obec, kde je kandidát
p ihlášen k trvanému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát
lenem, nebo údaj „bez politické p íslušnosti“
..................................................................
podpis kandidáta
V ………………………….. dne … … 2006
(Kandidátní listinu lze podat nejpozd ji v úterý dne 15. srpna 2006 do 16,00 hod.
u p íslušného registra ního ú adu podle § 21 odst. 3 zák. 491/2001 Sb., tj. obecního ú adu
v obcích, kde jsou alespo 2 odbory; pro ostatní obce je registra ním ú adem pov ený
obecní ú ad.).
P ílohy:
Prohlášení kandidáta
Petice ....... voli

(v záhlaví petice voli podporující kandidaturu nezávislého kandidáta a na každé její další stran musí být
uvedeno jméno a p íjmení kandidáta, název zastupitelstva obce, do kterého kandiduje a rok konání voleb.
U voli e musí být uvedeno jméno a p íjmení, datum narození, adresa a podpis. Pot ebný po et podpis
na peticích uve ejní registra ní ú ad na ú ední desce nejpozd ji do 27. ervence 2006.)

Vzor . 7

Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva
obce ..........................................................................................
m sta ........................................................................................
m stského obvodu ...................................................................
(uvede se pouze název p íslušného zastupitelstva obce, m sta, m stského obvodu)
konané ve dnech 20. a 21. íjna 2006
Volební obvod . ..............
(uvede se v p ípad , že volební obvody jsou vytvo eny)

………………………………………..
Název sdružení nezávislých kandidát

sdružení nezávislých kandidát
………………………………………
Typ volební strany

Kandidáti:
1. ………………………………………………………………………………………………..
Jméno, p íjmení, v k, povolání, ást obce, ne lení-li se na ásti, obec, kde je kandidát
p ihlášen k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát
lenem, nebo údaj „bez politické p íslušnosti“
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
.
.
.
(Volební strana m že na KL uvést nejvýše tolik kandidát , kolik iní po et len volených
do p íslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 len zastupitelstva, m že být
na KL uvedeno maximáln 9 kandidát , má-li se volit 6 len zastupitelstva, m že být na KL
uvedeno maximáln 8 kandidát a má-li se volit 5 len , m že být na KL uvedeno maximáln
6 kandidát .)

Zmocn nec sdružení nezávislých kandidát
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu
Náhradník zmocn nce
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu

………………………………………..
podpis zmocn nce

V ………………………….. dne … … 2006
(Kandidátní listinu lze podat nejpozd ji v úterý dne 15. srpna 2006 do 16,00 hod.
u p íslušného registra ního ú adu podle § 21 odst. 3 zák. 491/2001 Sb., tj. obecního ú adu
v obcích, kde jsou alespo 2 odbory; pro ostatní obce je registra ním ú adem pov ený
obecní ú ad.).
P ílohy:
Prohlášení kandidáta (po et ks podle po tu kandidát uvedených na KL)
Petice .........voli

(v záhlaví petice voli podporující kandidaturu sdružení nezávislých kandidát a na každé její další stran musí
být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje a rok konání
voleb. U voli e musí být uvedeno jméno a p íjmení, datum narození, adresa a podpis. Pot ebný po et podpis
na peticích uve ejní registra ní ú ad na ú ední desce nejpozd ji do 27. ervence 2006.)

Vzor . 8

Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva
obce ..........................................................................................
m sta ........................................................................................
m stského obvodu ...................................................................
(uvede se pouze název p íslušného zastupitelstva obce, m sta, m stského obvodu)
konané ve dnech 20. a 21. íjna 2006
Volební obvod . ..............
(uvede se v p ípad , že volební obvody jsou vytvo eny)

………………………………………..
Název sdružení politické strany
a nezávislých kandidát

sdružení politické strany a nezávislých
kandidát
..........………………………………………
Typ volební strany

Kandidáti:
1. ………………………………………………………………………………………………..
Jméno, p íjmení, v k, povolání, ást obce, ne lení-li se na ásti, obec, kde je kandidát
p ihlášen k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát
lenem, nebo údaj „bez politické p íslušnosti“, ozna ení politické strany, která kandidáta
navrhla nebo ozna ení, že jde o nezávislého kandidáta
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
.
.
.
(Volební strana m že na KL uvést nejvýše tolik kandidát , kolik iní po et len volených
do p íslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 len zastupitelstva, m že být
na KL uvedeno maximáln 9 kandidát , má-li se volit 6 len zastupitelstva, m že být na KL
uvedeno maximáln 8 kandidát a má-li se volit 5 len , m že být na KL uvedeno maximáln
6 kandidát .)

Zmocn nec sdružení politické strany a nezávislých kandidát
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu
Náhradník zmocn nce
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu

………………………………………..
podpis zmocn nce

……………………………………………
jméno, p íjmení a ozna ení funkce a podpis
osoby(osob) oprávn né(oprávn ných) jednat
jménem politické strany pop . organiza ní
jednotky, je-li ustavena

V ………………………….. dne … … 2006

(Kandidátní listinu lze podat nejpozd ji v úterý dne 15. srpna 2006 do 16,00 hod.
u p íslušného registra ního ú adu podle § 21 odst. 3 zák. 491/2001 Sb., tj. obecního ú adu
v obcích, kde jsou alespo 2 odbory; pro ostatní obce je registra ním ú adem pov ený
obecní ú ad.).

P ílohy:
Prohlášení kandidáta (po et ks podle po tu kandidát uvedených na KL)

Vzor . 9

Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva
obce ..........................................................................................
m sta ........................................................................................
m stského obvodu ...................................................................
(uvede se pouze název p íslušného zastupitelstva obce, m sta, m stského obvodu)
konané ve dnech 20. a 21. íjna 2006
Volební obvod . ..............
(uvede se v p ípad , že volební obvody jsou vytvo eny)

………………………………………..
Název sdružení politického hnutí
a nezávislých kandidát

sdružení politického hnutí a nezávislých
kandidát
..........………………………………………
Typ volební strany

Kandidáti:
1. ………………………………………………………………………………………………..
Jméno, p íjmení, v k, povolání, ást obce, ne lení-li se na ásti, obec, kde je kandidát
p ihlášen k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát
lenem, nebo údaj „bez politické p íslušnosti“, ozna ení politického hnutí, které kandidáta
navrhlo nebo ozna ení, že jde o nezávislého kandidáta
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
.
.
.
(Volební strana m že na KL uvést nejvýše tolik kandidát , kolik iní po et len volených
do p íslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 len zastupitelstva, m že být
na KL uvedeno maximáln 9 kandidát , má-li se volit 6 len zastupitelstva, m že být na KL
uvedeno maximáln 8 kandidát a má-li se volit 5 len , m že být na KL uvedeno maximáln
6 kandidát .)

Zmocn nec sdružení politického hnutí a nezávislých kandidát
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu
Náhradník zmocn nce
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu

………………………………………..
podpis zmocn nce

……………………………………………
jméno, p íjmení a ozna ení funkce a podpis
osoby(osob) oprávn né(oprávn ných) jednat
jménem politického hnutí, pop . organiza ní
jednotky, je-li ustavena

V ………………………….. dne … … 2006

(Kandidátní listinu lze podat nejpozd ji v úterý dne 15. srpna 2006 do 16,00 hod.
u p íslušného registra ního ú adu podle § 21 odst. 3 zák. 491/2001 Sb., tj. obecního ú adu
v obcích, kde jsou alespo 2 odbory; pro ostatní obce je registra ním ú adem pov ený
obecní ú ad.).

P ílohy:
Prohlášení kandidáta (po et ks podle po tu kandidát uvedených na KL)

Vzor . 10

Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva
obce ..........................................................................................
m sta ........................................................................................
m stského obvodu ...................................................................
(uvede se pouze název p íslušného zastupitelstva obce, m sta, m stského obvodu)
konané ve dnech 20. a 21. íjna 2006
Volební obvod . ..............
(uvede se v p ípad , že volební obvody jsou vytvo eny)

………………………………………..
Název sdružení politické strany,
politického hnutí a nezávislých
kandidát

sdružení politické strany, politického
hnutí a nezávislých kandidát
..........………………………………………
Typ volební strany

Kandidáti:
1. ………………………………………………………………………………………………..
Jméno, p íjmení, v k, povolání, ást obce, ne lení-li se na ásti, obec, kde je kandidát
p ihlášen k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát
lenem, nebo údaj „bez politické p íslušnosti“, ozna ení politické strany, politického hnutí,
které kandidáta navrhly nebo ozna ení, že jde o nezávislého kandidáta
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
.
.
.
(Volební strana m že na KL uvést nejvýše tolik kandidát , kolik iní po et len volených
do p íslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 len zastupitelstva, m že být
na KL uvedeno maximáln 9 kandidát , má-li se volit 6 len zastupitelstva, m že být na KL
uvedeno maximáln 8 kandidát a má-li se volit 5 len , m že být na KL uvedeno maximáln
6 kandidát .)

Zmocn nec sdružení politické strany, politického hnutí a nezávislých kandidát
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu
Náhradník zmocn nce
…………………………………………………………………………………………………
Jméno, p íjmení, místo, kde je p ihlášen k trvalému pobytu

………………………………………..
podpis zmocn nce
……………………………………………
jméno, p íjmení a ozna ení funkce a podpis
osoby(osob) oprávn né(oprávn ných) jednat
jménem politické strany, pop . organiza ní
jednotky, je-li ustavena
……………………………………………
jméno, p íjmení a ozna ení funkce a podpis
osoby(osob) oprávn né(oprávn ných) jednat
jménem politického hnutí, pop . organiza ní
jednotky, je-li ustavena
........................................................................
(po et uvedených osob odpovídá po tu
politických stran a politických hnutí
v koalici)
V ………………………….. dne … … 2006

(Kandidátní listinu lze podat nejpozd ji v úterý dne 15. srpna 2006 do 16,00 hod.
u p íslušného registra ního ú adu podle § 21 odst. 3 zák. 491/2001 Sb., tj. obecního ú adu
v obcích, kde jsou alespo 2 odbory; pro ostatní obce je registra ním ú adem pov ený
obecní ú ad.).

P ílohy:
Prohlášení kandidáta (po et ks podle po tu kandidát uvedených na KL)

Vzor . 11

Prohlášení kandidáta

pro volby do zastupitelstva
obce .........................................................................................
m sta .......................................................................................
m stského obvodu ..................................................................
(uvede se pouze název p íslušného zastupitelstva obce, m sta, m stského obvodu)
konané ve dnech 20. a 21. íjna 2006

„Já níže podepsaný(á)...

... narozen(á) ... ... 19.. , trvale bytem ...
..., prohlašuji, že souhlasím se svou
kandidaturou; nejsou mi známy p ekážky volitelnosti (je-li u voli e p ekážka volitelnosti,
(ulice

(jméno a p íjmení)

íslo popisné a eviden ní, PS

obec)

nap . v dob podání kandidátní listiny nedosáhl v ku 18 let, není v obci p ihlášen k trvalému pobytu apod. – viz
§ 4 a § 5 zák. 491/2001 Sb., uvede se v em p ekážka spo ívá s tím, že pomine ke dni voleb do zastupitelstva

a nedal(a) jsem souhlas k tomu, abych byl(a) uveden(a)
na jiné kandidátní listin pro volby téhož zastupitelstva obce.“
obce, m sta, m stského obvodu)

V ...................................... dne ... ... 2006

....................................................................
podpis kandidáta, kandidátky

Vzor . 12

Petice voli

podporující kandidaturu

volební strany : ...........................................................................................................................
(název volební strany)
do zastupitelstva

obce ..........................................................................................................
m sta ........................................................................................................
m stského obvodu ............................................................................
(uvede se pouze název p íslušného zastupitelstva obce, m sta, m stského obvodu)
ve volbách konaných ve dnech 20. a 21. íjna 2006
(m že být uveden jen rok konání voleb)

Po .
Jméno a p íjmení
íslo
1.
2.
3.
4.

Datum nar.

Místo, kde je p ihlášen
Podpis
k trvalému pobytu

(V záhlaví petice a na každé její další stran musí být uveden název volební strany, název
zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb.Vedle podpisu
voli e musí být uvedeno jeho jméno, p íjmení, datum narození a místo, kde je p ihlášen
k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze zapo ítat. Nezapo ítávají
se také podpisy kandidát samých.

