
 
Městský úřad Hejnice 

Nádražní 521,  463 62 HEJNICE, tel. 482 322 211, fax 482 322 215 
 
 
Hejnice 21. červenec 2010   
 
Zveřejnění seznamu registračních úřadů pro příjem kandidátních 
listin (pověřených obecních úřadů a obecních úřadů, kde jsou zřízeny alespoň 
dva odbory) 
 
Městský úřad Hejnice, jako pověřený úřad, zveřejňuje dle § 21, odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 15. - 16. října 2010 seznam obcí, ve 
kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu a seznam 
obecních úřadů, kde jsou zřízeny alespoň dva odbory, kterým se kandidátní listiny podávají 
přímo. 
 
Městský úřad Hejnice je registračním úřadem pro město - Hejnice 
 
Kandidátní listiny se přijímají v budově MěÚ Hejnice v kanceláři matriky v přízemí  
do 10. srpna 2010 do 16,00 hodin.   
 
Zveřejnění počtu volených zastupitelů v jednotlivých obcích   
Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích 
 
 
Velikost obce podle počtu 
obyvatel 

Potřebné počty podpisů na 
peticích – pro nezávislé 
kandidáty 

Potřebné počty podpisů – pro 
sdružení nezávislých 
kandidátů 

do 500 obyvatel 5 % 7 % 
nad 500 do 3 000 obyv. 4 % nejméně 25 7 % 
nad 3 000 do 10 000 obyv. 3 % nejméně 120 7 % 
nad 10 000 do  50 000 obyv. 2 % nejméně 600 7 % 
Nad 50 000 do 150000 obyv. 1 % nejméně 1000 7 % 
Nad 150 000 obyv.  0,5 % nejméně 1 500 7 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dle ustanovení § 68, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů se 
oznamuje počet volených zastupitelů a dle ustanovení § 21, odst. 4 zák. č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí se stanovuje potřebný počet podpisů na peticích ve městě 
Hejnice náležející pod registrační úřad MěÚ Hejnice takto: 
Počet obyvatel včetně cizinců k 1. 1. 2010 je 2767 obyvatel. 
 
 

Město Počet 
členů OZ, 
který má 

být zvolen 

Volební 
strana může 
na KL uvést 
kandidátů: 

Potřebné 
počty 

podpisů  
na 

peticích 
-Pro 

nezávislé 
kandidáty 

Potřebné 
počty 

podpisů  
na peticích 

– Pro 
sdružení 

nezávislých 
kandidátů  

 
Hejnice 15 15 111 194 
 
 
 


