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MESTSKY URAD DUBA
Masarykovo

náměstí 138, Dubá, 471 41 Dubá
V Dubé dne 9. června 2022

Informace k volbám do Zastupitelstva

Města Dubá v roce 2022.

V souvilosti s pnpavou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech
23. a 24. září 2022, Městský úřad Dubá, jakožto registrační úřad tímto podle ustanovení § 21 odst. 4
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o volbách do zastupitelstev obcí") zveřejňuje:
Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran
typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů:
Pro volby do zastupitelstva
Města Dubá:

Minimální počet podpisů pro
sdružení nezávislých
nezávislého kandidáta
kandidátů
118

68

1678 obyvatel

Potřebný počet podpisů je procentuálně stanoven v příloze k zákonu o volbách do zastupitelstev
obcí ve vazbě na počet obyvatel obce podle stavu k 1. lednu roku, v němž se konají volby.
Přílohakzák.

č. 491/2001 Sb.: Počtypodpisůnapeticíchpodle

Obec, městská část, městský
obvod, popř. volební obvod
do 500 obyvatel
nad 500 do 3 000 obyvatel
nad 3000 do 10 000 obyvatel
nad 10 000 do 50 000 obyvatel
nad 50 000 do 150 000 obyvatel
nad 150 000 obyvatel

§ 21 odst. 4

Potřebné počty podpisů voličů zapsaných v seznamech
(z počtu obyvatel obce, měst. části, městského obvodu, popř. volebního obvodu)
PRO SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
PRO NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY
KANDIDÁTŮ
5%
7%
4 %, nejméně 25
7%
7%
3 %, nejméně 120
7%
2 %, nejméně 600
7%
1 %, nejméně I 000
0,5 %, nejméně I 500
7%

Číslo vypočítané registračním úřadem podle přílohy bylo, jak zákon ukládá, zaokrouhleno na celé
číslo nahoru. Povinné náležitosti petice upravuje § 21 odst. 4 zákon o volb~ch do zastupit -te-~
obcí.
MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBÁ

otisk úředního razítka

Masarykovo náměstí

471 41 Dubá
Tel./fax: 427 S7 O 201
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Rozdělovník:
- k vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Dubá, registračního úřadu
- k založení do volební dokumentace Městského úřadu Dubá, registračního úřadu
Vyvěšeno na fyzické úřední desce a zároveň i na elektronické úřední desce umožňující
dálkový přístup Městského úřadu Dubá, registračního úřadu dne 9. června 2022.
Tel.lFax: 487 870 201
IČO: 00260479
DIČ: CZ00260479

e-mail: podatelna@mestoduba.cz
www.mestoduba.cz
ID schránky: 75ybej8

