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V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstva obcí, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 

2022 Městský úřad Lysá nad Labem, jakožto registrační úřad tímto podle § 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 do zastupitelstev obcí“), zveřejňuje:  

 

Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typu 

nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí v roce 

2022: 
 

Pro volby do 

zastupitelstva 

obce / města: 

Počet 

obyvatel 

k 01.01. 

2022
1
 

Minimální počet podpisů pro 

nezávislého kandidáta sdružení 

nezávislých 

kandidátů (7 %) 
% 

počet 

podpisů 

Bříství   363 5 % 19 26 

Jiřice   298 5 % 15 21 

Kounice 1598 4 % (min. 25 podpisů) 64           112 

Lysá nad Labem 9732 3 % (min. 120 podpisů)        292           682 

Ostrá   578 4 % (min. 25 podpisů) 24 41 

Přerov nad Labem 1217 4 % (min. 25 podpisů) 49 86 

Semice 1273 4 % (min. 25 podpisů) 51 90 

Stará Lysá   785 4 % (min. 25 podpisů) 32 55 

Starý Vestec   183 5 % 10 13 

Stratov   652 4 % (min. 25 podpisů) 27 46 

Vykáň   398 5 % 20 28 

 

Dle § 21 odst. 4 zákon o volbách do zastupitelstev obcí, je potřebný počet podpisů voličů stanoven v 

příloze k tomuto zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. 
 

Náležitosti petice upravuje § 21 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. 

 

 

 

 

                                                      
1
 Pozn.: počet obyvatel je uveden dle údajů dostupných na: 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112022    

 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112022


Příloha k zákonu o volbách do zastupitelstev obcí. 

Počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4 zákonu o volbách do zastupitelstev obcí 

 

Obec, městská část, městský 

obvod, 

popřípadě volební obvod  

Potřebné počty podpisů voličů zapsaných v 

seznamech  

 pro nezávislé kandidáty  pro sdružení 
nezávislých kandidátů  

 z počtu obyvatel obce, městské části, 
městského obvodu, 

popřípadě volebního obvodu 

do 500 obyvatel  5 %  7 %  

nad 500 do 3000 obyvatel  4 %, nejméně 25  7 %  

nad 3000 do 10 000 obyvatel  3 %, nejméně 120  7 %  

nad 10 000 do 50 000 obyvatel  2 %, nejméně 600  7 %  

nad 50 000 do 150 000 obyvatel  1 %, nejméně 1000  7 %  

nad 150 000 obyvatel  0,5 %, nejméně 1500  7 %.  

 

 

Mgr. et Mgr. Ludmila Procházková 

    vedoucí Odboru vnitřních věcí 

 

Zveřejněno na úřední desce  

pověřeného obecního úřadu dne: 10.06.2022 

Sejmuto dne: 
 


