MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR
Odbor v n i t ř n í c h v ě c í

Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

Obecní úřad
k rukám starosty (starostky) obce
Vaše číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

Janurová

telefon / fax

28.06.2022
381486109 /

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,
dovoluji si Vám připomenout, že ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, mohou volební strany podávat
kandidátní listiny registračnímu úřadu Tábor (pro Vaši obec je registračním úřadem Městský úřad Tábor)
nejdéle do 19. července 2022 do 16,00 hodin.
Vzory kandidátních listin a jejich přílohy Vám byly rozeslány e-mailem Krajským úřadem Jihočeského kraje dne
22. 4. 2022. Vzory jsou také uvedeny spolu s dalšími informacemi na webových stránkách Krajského úřadu
Jihočeského kraje a na stránkách Ministerstva vnitra. Odkazy naleznete na webových stránkách Města Tábora:
https://www.taborcz.eu/volby-2022/ds-4021/archiv=0&p1=67000.
Náležitosti kandidátní listiny jsou uvedeny v § 22 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.
Nově se na kandidátní listině uvádí věk kandidáta ke druhému dni voleb, tj. k datu 24. 9. 2022. Pomocnou
tabulku k výpočtu věku k tomuto datu, jste obdrželi od paní Markové z JčK v e-mailu 22. 4. 2022 (taktéž je
uvedena na webových stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje).
Přílohou kandidátní listiny musí být:
- vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, dle § 22 odst. 3, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou
známy překážky volitelnosti, popř. tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby
byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce, s uvedením jména a příjmení kandidáta,

data narození, trvalý pobyt (celá adresa dle občanského průkazu…) prosíme uvést i PSČ a poštu,
- jde-li o nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů, musí být ke kandidátní listině
připojena petice dle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb. Potřebný počet podpisů na peticích je pro Vaši
obec vyvěšen na elektronické úřední desce Městského úřadu Tábor (viz odkaz výše). Petici mohou
podepisovat pouze voliči, tj. státní občan ČR, který dosáhne alespoň druhý den voleb věku 18 let, je v den voleb
přihlášen v dané obci k trvalému pobytu (popř. státní občan jiného státu dle § 4 zákona č.491/2001 Sb.). Nesmí
být kandidátem volební strany, ke které se petice připojuje.
Změny v kandidátní listině může uskutečnit pouze zmocněnec nebo nezávislý kandidát. Zmocněncem ani
náhradníkem dle § 22 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb. nemůže být kandidát, osoba s omezenou svéprávností a
nemůže jím být osoba mladší 18 let.
Seznam osob, které mohou přijmout a potvrdit převzetí kandidátní listiny dle § 12 odst. 2 písm. a) a b):
Tábor, Žižkovo nám. 2, kancelář č. 112 – přízemí:
Martina Valášková – tel. 381486162, Naděžda Janurová – tel. 381486109, Irena Cihelnová – tel. 381486106,
Pavlína Vítková – tel. 381486107, Štěpánka Matyšová – tel. 381486104

Tábor, Žižkovo nám. 2, kancelář č. 107 – přízemí:
Helena Plešáková – tel. 381486114, Hana Jelínková – tel. 381486115, Mgr. Pavla Huřťáková - 381486113

Tábor, Žižkovo nám. 6 (budova matriky) - přízemí:
Jitka Kittnerová – tel. 381486350, Jiřina Grešková – tel. 381486351, Petra Mládková – tel. 381486352
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