kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva obce (města) ……………………………………………….
                                                                                                                                           (název zastupitelstva) 
konané ve dnech .......................................

Politická strana  nebo   Politické hnutí
Typ volební strany


Název volební strany  
(název politické strany / politického hnutí,  které je registrována(-o) u Ministerstva vnitra)
Kandidáti:

Poř. č.
Jméno, příjmení
Věk
(ke dni podání kandidátní listiny)
Povolání
Část obce
/ nečlení-li se obec na části - název obce
Název politické strany nebo politického hnutí,
jehož je kandidát členem,
(ne zkratka)
popř. údaj “bez politické příslušnosti”

	






	






	






*)






Zmocněnec volební strany:

…………………………………….………………………..…………………………………
Jméno, příjmení		          místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu           podpis zmocněnce volební strany
 (tj. přesnou  adresu místa trvalého pobytu podle OP)
       

Náhradník zmocněnce volební strany:

……………………………	...…………………………..…………	
Jméno, příjmení		 místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu           
              (tj. přesnou  adresu místa trvalého pobytu podle OP)

…………………………………..............................……	     ……………………………...
Jméno, příjmení, označení funkce osoby oprávněné jednat 	                                 podpis oprávněné osoby
    jménem politické strany / hnutí, popř. jménem organizační
                             jednotky, je-li ustavena
               

Přílohy: prohlášení kandidátů 
V .................................. dne ..........................
*)   V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o 1/3  a zaokrouhlený na celé číslo dolů (7→9, 6→8, 5→6). 
V obcích, kde se má volit 8 a více členů zastupitelstva obce může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. 
Jsou-li pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, může volební strana na kandidátní listině pro každý volební obvod uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto volebním obvodu voleno. 
kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva obce (města) .........................................................
                                                                                                                                           (název zastupitelstva) 
konané ve dnech .......................................

Nezávislý kandidát

Typ volební strany


Název volební strany  
(jména a příjmení nezávislého kandidáta))

Poř. č.
Jméno, příjmení
Věk
(ke dni podání kandidátní listiny)
Povolání
Část obce
/ nečlení-li se obec na části - název obce
Název politické strany nebo politického hnutí,
jehož je kandidát členem,
(ne zkratka)
popř. údaj “bez politické příslušnosti”

	











…………………………………………………...
                   podpis nezávislého kandidáta









Přílohy: prohlášení kandidáta 
                 petice

V .................................. dne ..........................
		







kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva obce (města) .........................................................
                                                                                                                                           (název zastupitelstva) 
konané ve dnech .......................................

Sdružení nezávislých kandidátů

Typ volební strany


Název volební strany  
(název sdružení)

Kandidáti:

Poř. č.
Jméno, příjmení
Věk
(ke dni podání kandidátní listiny)
Povolání
Část obce
/ nečlení-li se obec na části - název obce
Název politické strany nebo politického hnutí,
jehož je kandidát členem,
(ne zkratka)
popř. údaj “bez politické příslušnosti”

	






	






	






*)







Zmocněnec volební strany:

……………………………    ………………..…………	     ………………………………
Jméno, příjmení		       místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu       podpis zmocněnce volební strany
 (tj. přesnou  adresu místa trvalého pobytu podle OP)
       
Náhradník zmocněnce volební strany:

……………………………	...…………………………..…………	
Jméno, příjmení		 místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu           
           (tj. přesnou  adresu místa trvalého pobytu podle OP)


Přílohy: prohlášení kandidáta 
                   petice

V .................................. dne ..........................
		
*)   V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o 1/3  a zaokrouhlený na celé číslo dolů (7→9, 6→8, 5→6). 
V obcích, kde se má volit 8 a více členů zastupitelstva obce může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. 
Jsou-li pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, může volební strana na kandidátní listině pro každý volební obvod uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto volebním obvodu voleno. 


petice 1)
podporující kandidaturu volební strany: 


a)	*) Sdružení nezávislých kandidátů ………………………………………………….. 2)
b)	*) Nezávislý kandidát ………………………………………………………………….3)

*) uvede se odpovídající


pro volby do zastupitelstva obce ……………………., 
které se uskuteční v r. 2014

Poř.
č. 4)
Jméno a příjmení
petanta 5)
Datum  narození
petanta
Místo trvalého pobytu 
petanta 6)
Podpis
petanta































































VysvětlivkY:
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.
	Uvést název sdružení nezávislých kandidátů.
Uvést titul, jméno a příjmení nezávislého kandidáta.
Potřebný  počet podpisů voličů  je stanoven v příloze k zák. o volbách do zastupitelstev obcí.  
Petantem může být jen volič, tj.:
- státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému  pobytu a 
- státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen  trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sb. mezinár. smluv. 
        Podpisy samotných kandidátů se nezapočítávají!
Místo trvalého pobytu = přesná adresa podle OP 

Pokud petice neobsahuje vedle podpisu voliče uvedení jeho jméno, příjmení, data narození a místa, kde je  přihlášen  k  trvalému  pobytu  a závada nebyla odstraněna podle § 23 odst. 1 zák. o volbách do ZO, tento hlas pro podporu volební  strany nelze  započítat.  




Příloha ke kandidátní listině pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části) *) 

........................................................................................................................................
(název zastupitelstva) 
konané ve dnech .........................2014




Prohlášení kandidáta


“Já níže podepsaný(-á)  ..............................................................	nar. …….........................				                  jméno, příjmení

Trvale bytem ………................................................................................................................... 
(tj. přesná  adresa místa trvalého pobytu podle OP)
prohlašuji, že souhlasím se svou kandidaturou; nejsou mi známy překážky volitelnosti / překážka  ........................................................................................................................ pomine ke dni voleb do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části) *) ; nedal(-a) jsem souhlas k tomu, abych byl(-a) uveden(-a) na jiné kandidátní listině do téhož zastupitelstva."




V ………………… dne ………………..		   ……………………………………………
					  	                     podpis kandidáta			


*) uvede se odpovídající













 



