
KANDIDÁTNÍ LISTINA 
pro volby do zastupitelstva města–městyse-obce 

 
…………………………………………………………………… 

konané ve dnech  10. a 11. října 2014  
 
 
Typ volební strany:  SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 
 
Název volební strany: ……………………………………………………………………………… 
 
 
KANDIDÁTI: 
U každého kandidáta uvést jméno, příjmení, věk (aktuální ke dni podání listiny), povolání, část obce, nečlení-li se na 
části, obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož je 
kandidát členem, nebo údaj „bez politické příslušnosti“. 
 

1. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
2. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
3. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
4. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
5. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
6. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
7. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
8. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
9. ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 
(volební strana může na kand. listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do 
příslušného zastupitelstva obce; v obcích, kde se má volit 7 členů zastupitelstva, může být uvedeno až 9 
kandidátů; má-li se volit 6 členů až 8 kandidátů; má-li se volit 5 členů až 6 kandidátů) 



Zmocněnec sdružení nezávislých kandidátů: 
 
……………………………………………………………… 
jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (přesná adresa místa trvalého pobytu podle OP) 
 
 
Podpis zmocněnce:  ………………………………….. 
 
 
Náhradník zmocněnce: 
 
……………………………………………………………… 
jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (přesná adresa místa trvalého pobytu podle OP) 
 
 
 
 
 
 
V ……………………………… dne …………….. 2014 
 
 
Přílohy kandidátní listiny : 

1. prohlášení kandidáta (počet přiložených prohlášení musí být shodný s počtem kandidátů 
uvedeným na kandidátní listině) 

2. petice s podpisy voličů na podporu kandidatury sdružení nezávislých kandidátů 
 

 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Poznámka:  (není součástí kandidátní listiny) 
 
Kandidátní listinu lze podat nejpozději do 16.00 hodin úterý dne 5.8.2014 u příslušného registračního úřadu podle 
§ 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., do jehož správního obvodu patří příslušná obec - obvody jsou zveřejněny na 
úředních deskách registračních. úřadů. V obvodu rozšířené působnosti MěÚ Klatovy jsou registračními úřady pro 
volby do zastupitelstev obcí tyto MěÚ: Klatovy, Nýrsko, Plánice, Železná Ruda. 
 
V záhlaví petice voličů podporujících kandidaturu nezávislých kandidátů a na každé její další straně musí být uveden 
název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje a rok konání voleb. U voliče 
musí být uvedeno jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a podpis – viz § 21 odst. 4 zákona číslo 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Potřebný počet podpisů na peticích zveřejní registrační úřady na 
úředních deskách nejpozději do 17.7.2014. 
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