
 
 

 

 
Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice III 

Tajemník  

Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice 
 

 

 

Informace o podávání kandidátních listin  
a delegování členů do okrskových volebních komisí pro volby 

do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III 
 
 
Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu 
 
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podávat politické strany a politická hnutí, 
jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů 
nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů. 
 
Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož 
zastupitelstva obce. Podává-li politická strana a politické hnutí kandidátní listinu samostatně, nemůže již 
být pro volby do téhož zastupitelstva obce součástí jiné volební strany. 
 
Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině. Každá volební strana může podat pro 
volby u téhož zastupitelstva 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 
(vzor uveden v příloze č. 6 vyhl.č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí a o změně některých zákonů). 

 
V jaké lhůtě a komu se podává kandidátní listina 
 
Kandidátní listinu lze podat nejpozději 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu, tj. do úterý 
19. července 2022 do 16:00 hod u Úřadu městského obvodu Pardubice III prostřednictvím zmocněnce 
případně osobně nezávislým kandidátem. 
 
Konec lhůty, ve které lze doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty, popř. vzájemně měnit jejich 
pořadí, připadá na 1. srpna 2022 do 16:00 hodin. 
 
Upozornění: 
V případě doručení kandidátní listiny (příp. doručení doplnění kandidátů do kandidátní listiny či změny 
jejich pořadí) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodující den (příp. hodina, jde-li 
o poslední den lhůty), kdy byla doručena úřadu městského obvodu, nikoliv kdy byla podána 
u provozovatele poštovních služeb. Stejně jako v případě podání prostřednictvím datové schránky 
zmocněnce je rozhodující okamžik doručení do datové schránky registračního úřadu. 

U Úřadu městského obvodu Pardubice III kandidátní listiny přijímá a informace k podávání kandidátních 
listin poskytuje: 

Ing. Irena Nimsová, kancelář č. 8, tel.: 466 799 132, 731 198 165 
e-mail: irena.nimsova@umo3.mmp.cz 
V případě nepřítomnosti jsou oprávněni přijímat kandidátní listiny: 
 
p. Miriam Šotková, kancelář č. 4, tel.: 466 799 136, 731 198 164 
e-mail: miriam.sotkova@umo3.mmp.cz 
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Kandidátní listiny a kandidáti  
 
Maximální počet kandidátů na kandidátní listině podané do Zastupitelstva městského obvodu 
Pardubice III:   15 

Kandidátní listina obsahuje: (dle § 22 zákona č. 491/2001 Sb.) 

1. Název zastupitelstva obce  

2. Označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny  

3. Název volební strany a označení o jaký typ volební strany jde (dle §20 odst 1), s uvedením názvu 
politických stran a politických hnutí  

4. Jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk a povolání, obec a část obce, kde jsou přihlášení 
k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj „bez 
politické příslušnosti“  

5. Pořadí na kandidátní listině  

6. Jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát  

7. Jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo  

8. Jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické 
strany, politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta  

9. Podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta jeho podpis; podává-li kandidátní listinu 
politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických 
hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat 
jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena.  

 
Ke kandidátní listině musí být přiloženo: 
 
1. Vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou 

známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a 
že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby téhož zastupitelstva. Na 
prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. přesnou adresu místa 
trvalého pobytu podle platného OP), a datum narození. (příloha ke vzoru č. 6 vyhl.č. 59/2002 Sb., o 
provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí a o 
změně některých zákonů). 
 

2. V případě nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů musí být přiložena petice 
podepsaná voliči podporujícími jejich kandidaturu:   
 
V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden: 
• název volební strany  
• název zastupitelstva obce, do kterého kandiduje   
• rok konání voleb  

U podpisu každého voliče musí být uvedeno: 
• jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu  

Potřebný počet podpisů petice pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III: 

• u nezávislého kandidáta – 600  

• u sdružení nezávislých kandidátů - 1086  



 
 

 

Informace o delegaci do okrskových volebních komisí  

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, 
může delegovat nejpozději do středy 24. srpna 2022 do 16:00 hodin jednoho člena + jednoho 
náhradníka do okrskové volební komise.  V této lhůtě musí být delegace doručena, nikoliv pouze 
předána k poštovní přepravě. 

Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi Městského obvodu 
Pardubice III. 

Seznam musí obsahovat: 

1. Jméno a příjmení  

2. Datum narození 

3. Místo, kde je člen, popř. náhradník přihlášen k trvalému pobytu (tj. úplnou adresu místa jeho 
trvalého pobytu) 

4. Podpis zmocněnce volební strany; tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto 
kandidáta 

5. Seznam může obsahovat údaj, do které okrskové volební komise mají být členové a náhradníci 
zařazeni; pokud tento údaj není, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. 

 

 
 

Ing. Irena Nimsová     
                tajemník  

 


