Metodický materiál určený volebním stranám k podávání kandidátních
listin pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022
1. Termín voleb
Volby do zastupitelstev obcí v České republice upravuje zejména zákon č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZVZO) a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení ZVZO, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen VVZO).
Na základě rozhodnutí Prezidenta České republiky, zveřejněného ve Sbírce zákonů pod č.
81/2022 Sb., se volby do zastupitelstev obcí uskuteční v termínu 23. a 24. září 2022.
2. Podání kandidátní listiny
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce (města) mohou dle ustanovení § 21odst.
1) ZVZO podávat volební strany (viz bod 2). Každá volební strana může podat pro volby do
téhož zastupitelstva obce (města) pouze 1 kandidátní listinu; volí-li se do téhož zastupitelstva
obce ve dvou nebo více volebních obvodech, může volební strana podat kandidátní listinu
v každém volebním obvodě. Obec Chrást tvoří pouze jeden volební obvod.
Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16. 00 hodin 66 dnů (19. července 2022) 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. Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany
(§ 22 odst. 4) ZVZO nebo nezávislému kandidátu.
3. Registrační úřady
Registrační úřad pro volby do zastupitelstva obce Chrást:
Adresa:

Magistrát města Plzně
nám. Republiky 16
306 32 Plzeň
Odbor správních činností
tel: 378 032 424 – Bc. Roman Matoušek

4. Zvláštní povinnost nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí
volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu.
V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název
zastupitelstva obce (města), 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, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. (Je
nutno dbát pečlivosti při vyplnění těchto údajů! Není možné zejména jakkoliv zkracovat
jména či používat iniciály, neuvádět kompletní přesnou adresu místa trvalého pobytu,
zaznamenávat údaje v nečitelné či velmi obtížně čitelné formě!) Nezapočítávají se také
podpisy kandidátů samých.

Počty podpisů pod peticí podporující kandidaturu nezávislého kandidáta (NK) a
sdružení nezávislých kandidátů (SNK)
Chrást

NK
SNK

77
134

5. Počty volených zastupitelů v obci Chrást
Zastupitelstvo:
Chrást

Počet volených členů:
11

V Chrástu dne 1.7.2022
…………………………………
Ladislav Bohuslav
starosta obce

