Vážení spoluobčané,
prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil dne 31. května 2018 termín voleb do zastupitelstev obcí na
dny 5. – 6. října 2018. Vzhledem k uvedenému si Vám dovoluji připomenout některé povinnosti, které
je třeba splnit, při Vašem rozhodnutí kandidovat do zastupitelstva naší obce.
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,
prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. V širším pojetí také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
Podle § 20 odst. 1 zákona o volbách volební stranou mohou být registrované 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.
V naší obci připadá v úvahu na základě výsledku několika posledních voleb:
Nezávislý kandidát kandiduje sám pod svým jménem. Volební strana typu nezávislý kandidát se tak
nijak nezakládá nebo neregistruje.
Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde neregistrovaným, na rozdíl od
politických stran a politických hnutí, které musejí podat žádost o registraci Ministerstvu vnitra.
Sdružení nezávislých kandidátů je obdobně jako nezávislý kandidát volební stranou ad hoc, tj. jen pro
volby, ve kterých kandiduje. (pro naší obec max. 9 kandidátů)
V případě kandidatury nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do
zastupitelstev obcí je prvním úkonem sepsání kandidátní listiny (vzor obdržíte na obecním úřadě
Komorovice).
Ke kandidátní listině musí být také přiloženo dle ustanovení § 22 odst. 3 zákona o volbách vlastnoručně
podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou a že mu nejsou známy překážky
volitelnosti (vzor prohlášení obdržíte na obecním úřadě Komorovice).
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle § 21
odst. 4 zákona o volbách připojit ke kandidátní listině ještě petici podepsanou voliči podporujícími
kandidaturu této volební strany (kandidáta). Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze
k zákonu – pro obec Komorovice je to u nezávislého kandidáta 10 podpisů a pro sdružení nezávislých
kandidátů 14 podpisů (vzor petice obdržíte na obecním úřadě Komorovice).
Kandidátní listinu spolu s peticí a prohlášením kandidáta musí osobně podat nezávislý kandidát nebo
zmocněnec za sdružení nezávislých kandidátů svému registračnímu úřadu tj. MěÚ Humpolec, Horní
náměstí 300 nejpozději do

31. 7. 2018 (do 16.00 hodin)!!!

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál mnoho úspěchů a pevné nervy při správě obecních věcí
v novém volebním období.
Bc. Přemysl Jež, starosta

