
Vzor  

kandidátní listiny podané sdružením nezávislých kandidátů 

 

Kandidátní   listina 

pro volby do zastupitelstva obce  ......Pěčice.................................... 

                                         konané ve dnech  ......10 a 11 října 2014 

Volební   obvod   č.   ............. 
(Uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny) 

 

 

Název volební strany: ………………………………………………………………………………… 

 

 

Typ volební strany  : sdružení nezávislých kandidátů 

                                    

Kandidáti:  
(volební strana může na kandidátní 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 může být uvedeno až 8 členů, má-li se volit 5 členů, může být uvedeno až 6 

kandidátů) 

 

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

Jméno, příjmení, věk
                                   

povolání
 

          (ke dni podání kandidátní listiny)             
 

                                                                                           Pěčice , “bez politické příslušnosti” 

 

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

                 
………..........................................................................................

   
 

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

                 
……….......................................................................................... 

4,  ……………………………………….......................................................................................... 

                 
……….......................................................................................... 

 

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

                 
……….......................................................................................... 

 

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

                 
……….......................................................................................... 

 

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

                 
……….......................................................................................... 

 

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



                 
……….......................................................................................... 

 

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

                 
……….......................................................................................... 

 

 

 

 

Zmocněnec sdružení nezávislých kandidátů : 

 

…………………………                                        …………………………………………………… 
          Jméno, příjmení

                                       
místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

 

                             (tj. úplnou  adresu místa jeho trvalého pobytu) 

 

 

 

 

Náhradník zmocněnce : 
 

…………………………                                        …………………………………………………… 
           Jméno, příjmení

                                  
  místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

 

                           (tj. úplnou  adresu místa jeho trvalého pobytu 

 

 

Podpis  zmocněnce ……………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

V …………………….. dne  ………………………………… 
 

(kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu  úřadu, kterým 

je pro účely tohoto zákona obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je 

registračním úřadem pověřený obecní úřad) 

 

 

Přílohy: Prohlášení kandidátů (počet příloh podle počtu kandidátů) 

              Petice voličů 

 
(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. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, 

příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Potřebný počet podpisů na peticích 

uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.) 

                        

 

 

 
x)   Uvede   se   odpovídající 

 

 

 

 

 

 



 

kandidátní listiny podané nezávislým kandidátem 

 

Kandidátní   listina 

pro volby do zastupitelstva obce     .............Pěčice........................... 

                                         konané ve dnech  .....................10 a 11. října 2014 

Volební   obvod   č.   ............. 
(Uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny) 

 

 

Název volební strany: .......bez politické příslušnosti....................................................................                                                                               

 

Typ volební  strany:    nezávislý kandidát                                                                                               
 

                                                                       

Kandidát:  
 

 ………………………………………               ........…………………………......................... 
           

Jméno, příjmení, věk
                                   

povolání
 

          (ke dni podání kandidátní listiny)              
 

                                                                                           ......................................................................... 

  část obce, nečlení-li se na části, obec, kde je               

kandidát přihlášen k trvalému  pobytu 
 

                         (pouze obec nebo část obce, ne úplnou adresu)
 

 

                                                                                         …………………………………….................. 
název politické strany či politického hnutí,  

jehož je kandidát členem
 

                                               (plný název) 

                                                                                                               nebo údaj “bez politické příslušnosti” 
 

          ....................................................... 

                       podpis kandidáta 

 
                       

 

V …………………….. dne  ………………………………… 
 

(kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu  úřadu, kterým 

je pro účely tohoto zákona obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je 

registračním úřadem pověřený obecní úřad) 

 

 

Přílohy: Prohlášení kandidáta  

              Petice voličů 

 
(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. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, 

příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Potřebný počet podpisů na peticích 

uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.) 

     
x)   Uvede   se   odpovídající 



 


