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Volby do zastupitelstev obcí 2022 – příjem kandidátních listin 

 

V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech:  

pátek 23. září 2022 v době od 14 do 22 hodin 

sobotu 24. září 2022 v době od 8 do 14 hodin 

Městský úřad Hrádek nad Nisou, jakožto pověřený obecní úřad, tímto podle ust. § 21 odst. 2 

zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů zveřejňuje: 

 

Městský úřad Hrádek nad Nisou je registračním úřadem pro volby do zastupitelstva obcí: 

• Hrádek nad Nisou 

• Chotyně  

• Rynoltice 

Kandidátní listiny z těchto obcí se podávají Městskému úřadu Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 

73, Hrádek nad Nisou. 

 

Příjem, projednání, registrace kandidátních listin:                                     

Kandidátní listiny se přijímají výhradně v budově Městského úřadu Hrádek nad Nisou, Horní 

náměstí 73, Hrádek nad Nisou, kanceláře č. 10, 9, 8 v přízemí budovy. 

Příjem, projednání a registraci kandidátních listin zajišťuje: 

Bc. Jaroslava Šalátová, vedoucí správního a sociálního odboru, tel. 482 411 422, kanc. č. 10  

Kandidátní listiny jsou též oprávněny přijmout tyto osoby: 

Monika Korbelářová, DiS, tel. 482 411 423, kancelář č. 9 

Bc. Lucie Hegrová, tel. 482 411 424, kancelář č. 8 

Jitka Válková, tel. 482 411 426, kancelář č. 8 

 

Kandidátní listiny mohou volební strany podat nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. 

nejpozději dne 19.7.2022 do 16.00 hodin. 

Bližší informace o podmínkách kandidatury a vzory kandidátních listin a prohlášení kandidáta 

naleznete na: 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-o-podminkach-kandidatury-ve-volbach-do-

zastupitelstev-obci-v-roce-2022.aspx 

Volební strany mají možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listinu nebo měnit jejich 

pořadí 60 dnů přede dnem voleb. Případné závady kandidátních listin je nutné odstranit 

nejpozději 53 dnů přede dnem voleb.  Zmocněncům volebních stran nabízíme, aby si předem 

telefonicky objednali termín podání kandidátní listiny na výše uvedených telefonních číslech.  

 

ePetice: 

V souvislosti s nástrojem ePetice upozorňujeme na to, že tento nástroj neslouží pro petice 

na podporu kandidatury podle volebních zákonů, ani jako petiční nástroj pro podporu 

založení politické strany či politického hnutí. Pokud by např. volební strana typu sdružení 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-o-podminkach-kandidatury-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-v-roce-2022.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-o-podminkach-kandidatury-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-v-roce-2022.aspx
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nezávislých kandidátů prováděla sběr podpisů na podporu kandidatury prostřednictvím nástroje 

ePetice, registrační úřady nemohou tyto podpisy akceptovat. 

Odbor voleb informaci o nepřihlížení ke shora uvedeným podpisům skrze nástroj ePetice 

zveřejnil na svém mikrowebu právě v těch textech, které se věnují sběru podpisů, např. Chci 

být kandidátem - Volby (mvcr.cz). 

 

 

                                                                                                    Bc. Jaroslava Šalátová 

                                                                                         vedoucí správního a sociálního odboru 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce pověřeného obecního úřadu dne: 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/chci-byt-kandidatem.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/chci-byt-kandidatem.aspx

