
(•erpáno ze Vzoru •. 6 vyhlášky •. 59/2002 Sb.) 
 

                          Kandidátní listina 
                   pro volby do zastupitelstva 
             obce (m•sta, m•stského obvodu, m•stské 
            •ásti)x)  
 
 ..................................................... 
         

konané ve dnech 20. a 21. •íjna 2006 
 
 
 
 .................................................. ................. 
Název volební strany a ozna•ení ,  o jaký typ volební strany jde 
(politická strana, politické hnutí nebo jejich koal ice, nezávislý 
kandidát, sdru•ení nezávislých kandidát• •i sdru•en í politických 
stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidát •  – viz § 20 
odst. 1 zákona •. 491/2001 Sb.), s uvedením názvu politických stran 
a politických hnutí 
 
 
Kandidáti: 
 
1.  .................................................. .............. 

   jméno, p•íjmení (pop•. titul), v•k  (aktuální  v dob• podání 
kandidátní listiny)                             

 
 

................................................... .......... 
povolání 

 
 

................................................... .......... 
•ást obce,  ne•lení - li se na •ásti,  obec x), kde je 

kandidát p•ihlášen k trvalému pobytu (NE p•esná adresa)  
 
 

................................................... .......... 
název politické  strany nebo  politického  hnutí, j eho• je kandidát 

•lenem, nebo údaj "bez politické p•íslušnosti" 
 
 

................................................... ................. 
jde - li o koalici, název  politické strany nebo  politického hnutí, 
které  kandidáta navrhlo; jde - li  o sdru•ení politických  stran nebo  
politických hnutí a nezávislých kandidát•, ozna•ení  politické   
strany nebo  politického  hnutí, které kandidáta navrhlo nebo 
ozna•ení "nezávislý kandidát "                           
(V ypl•uje se jen v p•ípad• koalice •i sdru•ení politi ckých stran 
nebo politických hnutí a nezávislých kandidát• !!!)  

 
 

2.  .................................................. ............... 
 
 

3.  .................................................. ............... 
 

.  

.  

.  
 



 
 
   ................................................ ............ 
   Zmocn•nec volební strany 
   jméno, p•íjmení, místo, 
   kde je p•ihlášen 
   k trvalému pobytu (= p•esná adresa)  

(Neuvádí se v p•ípad• nezávislého kandidáta !!! )  
 
 
   ................................................ ............ 
   Náhradník zmocn•nce 
   jméno, p•íjmení, místo, 
   kde je p•ihlášen 
   k trvalému pobytu (= p•esná adresa)  

(Neuvádí se v p•ípad• nezávislého kandidáta !!! )  
 
 
   ............................ 
   podpis zmocn•nce 

(Neuvádí se v p•ípad• nezávislého kandidáta !!! )  
 
 

. ................................................... ........ 
jméno, p•íjmení a ozna•ení funkce a podpis  osoby/osob 
oprávn•né/oprávn•ných  jednat jménem  politické  strany  nebo  
politického  hnutí  pop•. organiza•ní  jednotky (= statutární 
zástupce politické strany nebo politického hnutí).  
V p•ípad•, •e volební stranu tvo•í koalice politick ých  stran 
/politických hnutí/ nebo sdru•ení politických  stra n /politických 
hnutí/  a nezávislých  kandidát•, uvedou se osoby oprávn•né jednat 
jejich jménem, pop•ípad• jménem organiza•ní jednotk y (je - li 
ustavena)  všech politických stran /politických hnutí/, které ji 
tvo•í .  ( Neuvádí se v p•ípad• nezávislého kandidáta •i sdru• ení 
nezávislých kandidát• !!!)   

 
 

.............................. 
 podpis nezávislého kandidáta 

 (Uvede se POUZE v p•ípad• nezávislého kandidáta !!! )  
 
 
V ....................    dne ............. 
 
      
x) Uvede se odpovídající 
 
 
 
P•íloha  ke kandidátní  listin• volební strany: 
 
................................................... ..............  
pro  volby do  zastupitelstva obce 
(m•sta, m•stského obvodu, m•stské •ásti)x):  
 
................................................... ................ 
 
konané ve dnech 20 a 21. •íjna 2006 
                       
 

Prohlášení kandidáta 
 
"Já ní•e podepsaný(á)  



 
 
. ................................................... ..............  
     jméno a p•íjmení (titul) 
 
narozen(a) ........................ 
                             
 
trvale bytem (= p•esná adresa) 
 
................................................... .................  
 
prohlašuji,  •e souhlasím  se svou  kandidaturou; n ejsou  mi známy 
p•eká•ky volitelnosti, pop•. p•eká•ka spo•ívající  
 
v  .................................................. ................ 
pomine ke  dni voleb do zastupitelstva obce (m•sta, m•stského obvodu, 
m•stské •ásti);  
nedal(a) jsem souhlas k  tomu, abych byl(a) uveden( a) na jiné 
kandidátní listin• pro volby do tého• zastupitelstv a. 
 
 
 
V .............  dne .............            ..... ................ 
                                                pod pis kandidáta 
 
V p•ípad• nezávislého kandidáta  a sdru•ení nezávislých kandidát•  je 
t•eba ke kandidátní listin• p•ilo•it PETICI podporu jící jejich 
kandidaturu. Pot•ebný po•et podpis• na petici zve•e jní registra•ní 
ú•ad (= pov••ený obecní ú•ad a obecní ú•ad s minimáln• dv•ma odbory) 
nejpozd•ji do 27. 7. 2006 na své ú•ední desce. V zá hlaví petice a na 
ka•dé její další stran• musí být uveden název voleb ní strany, název 
zastupitelstva obce a rok konání voleb. U ka•dého v oli•e musí být 
dále uvedeno jeho jméno, p•íjmení, datum narození, místo trvalého 
pobytu a vlastní podpis voli•e. P•ípadné podpisy ka ndidát• samých se 
nezapo•ítávají, avšak kandidát volební strany A vša k ji• m••e svým 
podpisem podpo•it kandidaturu volební strany B. 
 
POZOR: Kandidátní listiny musí být p•íslušnému regi stra•nímu ú•adu 
podány nejpozd•ji do 15. srpna 2006 do 16.00 hodin  !!!  
 


