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Oznámení registračního úřadu  

o počtu volených členů zastupitelů, o počtu možných kandidátů a  
počtu podpisů voličů na petici 

pro volby do zastupitelstev obcí konaných 23. a 24. září 2022 
podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

 

Název obce 
Počet 

volených 
zastupitelů 

Počet 
možných 
kandidátů 

Počet 
obyvatel k 
1.1.2022  

Potřebné počty podpisů voličů na 
petici  

 pro nezávislé 
kandidáty 5% (4%) 

 pro sdružení NK 
7%  

Bohuslavice 
7 9 454 23 32 

Brodek u Konice 
9 9 826 34 58 

Březsko 
7 9 215 11 16 

Budětsko 
7 9 425 22 30 

Dzbel 
7 9 240 12 17 

Hačky 
7 9 124 7 9 

Horní Štěpánov 
15 15 882 36 62 

Hvozd 
15 15 652 27 46 

Jesenec 
7 9 299 15 21 

Kladky 
7 9 350 18 25 

Konice 
15 15 2739 110 192 

Lipová 
9 9 716 29 51 

Ludmírov   
11 11 534   25  * 38 

Ochoz 
7 9 198 10 14 

Polomí 
7 9 149 8 11 

Raková u Konice 
7 9 218 11 16 

Rakůvka 
7 9 103 6 8 

Skřípov 
9 9 329 17 24 

Stražisko 
9 9 437 22 31 

Suchdol 
9 9 578 24 41 

Šubířov 
7 9 262 14 19 

* obec Ludmírov – minimální počet podpisů dle velikosti obce (viz zákon + příloha) 
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Počet členů zastupitelstva obce  –  § 67, 68 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., obecní zřízení: 
   
§ 67 Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební 
období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem 
voleb do zastupitelstev v obcích.  
  
§ 68 (1) Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k 
počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo 
v obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části  
do 500 obyvatel                             5 až 15 členů 
nad 500 do 3 000 obyvatel            7 až 15 členů 
nad 3 000 do 10 000 obyvatel     11 až 25 členů 
nad 10 000 do 50 000 obyvatel   15 až 35 členů 
nad 50 000 do 150 000 obyvatel  25 až 45 členů 
nad 150 000 obyvatel                   35 až 55 členů. 
  
                (2) Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce3b) 
obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů 
zastupitelstva obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým.  
                 (3) Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k 
1. lednu roku, v němž se konají volby.  
                (4) Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů 
zastupitelstva obce v končícím volebním období.  
 
Počet možných kandidátů  § 22 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  
  
 (2) Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů 
volených do příslušného zastupitelstva obce. Jsou-li pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny 
volební obvody, může volební strana na kandidátní listině pro každý volební obvod uvést nejvýše 
tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto volebním obvodu voleno. V obcích, 
kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině 
uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce 
zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Po uplynutí šedesátého dne přede 
dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani 
vzájemně měnit jejich pořadí.  
  
Počet podpisů na petici  § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  
 
(4) Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební 
strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice 
a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do 
kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho 
jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro 
podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. 
Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k tomuto zákonu; číslo vypočtené podle 
přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích 
uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. 
 
Počty obyvatel v obcích k 1. 1. 2022:  
                         
  https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx                                     
            
 
  
                                                                                                         Ing. Jana Šťastná, v.r. 
V Konici dne 27. června 2022                                                 vedoucí odboru vnitřních věcí                                                         


