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

24. září 2022. Městský úřad Roztoky, jakožto registrační úř ad, tímto podle ust. § 21 odst. 4 zákona. 

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění  

pozděj ších předpisů (dále jen „zák. o volbách do zastupitelstev obcí“) zveřej ňuje: 

 

Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typu nezávislý  

kandidát a sdružení nezávislých kandidátů: 

 

 

 

Pot řebný počet podpisů je procentuáln  ě stanoven v příloze k zákonu o volbách do zastupitelstev obcí 

ve vazbě na počet obyvatel obce podle stavu k 1. lednu roku, v němž se konají volby. 

 

P říloha k zák. č. 491/2001 Sb.: 

 

Počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4 

 

 

 

 Potřebné po čty podpisů voličů zapsaných v seznamech 
(z počtu obyvatel obce, měst. části, městského obvodu, popř. volebního obvodu) 

Obec, mě stská č ást, městský 

obvod, popř. volební obvod 
PRO NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY 

PRO SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 

KANDIDÁTŮ 
do 500 obyvatel  5 % 7 % 
nad 500 do 3 000 obyvatel  4 %, nejmén  ě 25 7 % 
nad 3000 do 10 000 obyvatel 3 %, nejmén  ě 120 7 % 
nad 10 000 do 50 000 obyvatel 2 %, nejmén  ě 600 7 % 
nad 50 000 do 150 000 obyvatel  1 %, nejmén  ě 1 000 7 % 
nad 150 000 obyvatel  0,5 %, nejmén  ě 1 500 7 % 

 

 

 

  Minimální počet podpisů pro   

Obec nezávislého 
kandidáta 

sdružení nezávislých 
kandidátů 

Počet obyvatel k 1.1.2022 
(zveřejněno ČSÚ) 

Číčovice 15 21 292 

Holubice – Kozinec 84 147 2094 

Horoměřice 136 316 4511 

Lichoceves 20 28 396 

Okoř 6 8 104 

Roztoky 259 603 8611 

Statenice 62 109 1547 

Svrkyně 16 22 303 

Tursko 33 58 819 

Úholičky 33 57 811 

Únětice 34 59 829 

Velké Přílepy 104 243 3461 



 
 

 
Číslo vypočítané registračním úřadem podle přílohy bylo, jak zákon ukládá, zaokrouhleno na celé 

číslo směrem nahoru. 

Povinné náležitosti petice upravuje § 21 odst. 4 zák. o volbách do zastupitelstev obcí. 
 

 

   

 

  V Roztokách dne: 8.6.2022 

 

 

 

 

           

Za pověřený obecní úřad  

 

              Bc. Lukáš Vápeník 

          

         zaměstnanec s osvědčením 
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