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Informace o volbách do zastupitelstev obcí 2022
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím ze dne 13. dubna 2022
a stanovil dny jejich konání na pátek 23. a sobotu 24. září 2022.
Kandidovat do zastupitelstva obce může občan ČR, který:





alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
má v obci trvalý pobyt,
nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Kandidovat do zastupitelstva může též občan jiného členského státu EU, který:





alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území ČR nebo povolení k trvalému pobytu,
nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Zaregistrovat svou kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce mohou:





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

Kdy a kde se podávají kandidátní listiny:



Kandidátní listiny je nutné podat nejpozději dne 19. července 2022 do 16.00 hod. příslušnému
registračnímu úřadu, kterým je pro Obec Borovnička, Městský úřad ve Dvoře Králové nad
Labem.
Podání kandidátní listiny upravuje § 21 volebního zákona. Vzor kandidátní listiny je stanoven
jako vzor č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 59/2002 Sb.

Počet kandidátů na jedné kandidátní listině:
Volební strana může na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva Obce Borovnička uvést nejvýše
7 kandidátů (stejný počet jako je počet členů obecního zastupitelstva).
KANDIDÁTNÍ LISTINA musí obsahovat:
 název zastupitelstva obce,
 označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny (v obci Borovnička je pouze jeden
volební obvod),
 název volební strany a označení, o jaký typ volební strany se jedná s uvedením názvu politických
stran a politických hnutí,
 jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk ke dni voleb a konají-li se volby ve dvou dnech věk
ke druhému dni voleb, povolání, obec případně část obce jejich trvalého, případně u občanů EU
přechodného, pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj,
že nejsou členy žádné politické strany či politického hnutí, tzv. bez politické příslušnosti,
 pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,
 jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,
 jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo
označení, že jde o nezávislého kandidáta,
 podpis zmocněnce volební strany, u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní
listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo
politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby
oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, pokud je ustanovena.
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Příloha kandidátní listiny – PETICE s podpisy voličů:
Tvoří-li volební stranu jeden nezávislý kandidát, nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke
kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími jejich kandidaturu s těmito údaji:
 v záhlaví každé stránky petice bude uveden název volební strany, název zastupitelstva obce a rok
konání voleb
 v tabulce potom přehledně pořadové číslo, jméno a příjmení voliče, jeho datum narození, adresa
trvalého pobytu a vlastnoruční podpis. Nezapočítávají se podpisy, u kterých nebudou všechny
údaje ani podpisy kandidátů samých.
Povinný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů
bude zveřejněn registračním úřadem nejpozději do 30. 6. 2022.

Příloha kandidátní listiny – PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA:
Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze ke vzoru č. 6 v příl. č. 1 k vyhlášce č. 59/2002 Sb.
Kandidát uvede, že:
 souhlasí se svou kandidaturou,
 mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb,
 nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva
Na prohlášení kandidát uvede místo svého trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu a
datum narození.

Zmocněnec volební strany a jeho náhradník:
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím
svého zmocněnce.
 Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní
listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, ani osoba s omezením svéprávnosti nebo kandidát.

Projednání a registrace kandidátních listin:
Registrační úřad přezkoumá ve dnech od 19. do 25. července 2022 předložené kandidátní listiny.
V případě, že zjistí nedostatky (kandidátní listina nemá zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje
nesprávné údaje), vyzve písemně prostřednictvím zmocněnce nebo nezávislého kandidáta nejpozději
27. července 2022, aby závady odstranily do 1. srpna 2022. Registrační úřad rozhodne
o registraci kandidátní listiny ve lhůtě do 6. srpna 2022.

Delegování kandidátů do okrskových volebních komisí:
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce,
může delegovat svého člena do okrskové volební komise nejpozději do 24. srpna. Delegovaný člen
je povinen se zúčastnit zasedání okrskové volební komise včetně složení slibu.

Veškeré informace k volbám do zastupitelstev obcí naleznete na webu:
www.mvcr.cz
Odkaz:
https://www.mvcr.cz/volby/docDetail.aspx?docid=22376868&doctype=ART&#Obce_2022_Kdo_muze_kandidovat_do_zastupitelstva_obce

Ing. Petra Macáková, starostka obce, telefon: 499 691 441
V Borovničce, dne 27. 5. 2022

podepsal
Ing. Petra Digitálně
Ing. Petra Macáková
2022.05.27
Macáková Datum:
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