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Stanovení počtu podpisů voličů na peticích 

 
Magistrát města Děčín v souladu s ustanovením § 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“), jako registrační úřad 
 

o z n a m u j e 
 

že potřebný nejmenší počet podpisů voličů a peticích, které nezávislý kandidát či sdružení 
nezávislých kandidátů je povinen připojit ke kandidátní listině ve smyslu § 21 odst. 4                  
a přílohy zákona, je pro: 
 
 
Statutární město Děčín 

- pro nezávislé kandidáty    1000 
- pro sdružení nezávislých kandidátů   3508 

 
Obec Arnoltice 

- pro nezávislé kandidáty    20 
- pro sdružení nezávislých kandidátů   28 

 
Obec Bynovec 

- pro nezávislé kandidáty    15 
- pro sdružení nezávislých kandidátů   21 

 
Obec Dobkovice 

- pro nezávislé kandidáty    27 
- pro sdružení nezávislých kandidátů   47 

 
Obec Dobrná 

- pro nezávislé kandidáty    23 
- pro sdružení nezávislých kandidátů   32 

 



 
Obec Hřensko 

- pro nezávislé kandidáty    14 
- pro sdružení nezávislých kandidátů   20 

 
Obec Huntířov 

- pro nezávislé kandidáty    32 
- pro sdružení nezávislých kandidátů   56 

 
Obec Janov 

- pro nezávislé kandidáty    17 
- pro sdružení nezávislých kandidátů   24 

 
Obec Kámen 

- pro nezávislé kandidáty    11 
- pro sdružení nezávislých kandidátů   16 

 
Obec Labská Stráň 

- pro nezávislé kandidáty    11 
- pro sdružení nezávislých kandidátů   16 

 
Obec Ludvíkovice 

- pro nezávislé kandidáty    36 
- pro sdružení nezávislých kandidátů   63 

 
Obec Malšovice 

- pro nezávislé kandidáty    35 
- pro sdružení nezávislých kandidátů   62 

 
Obec Růžová 

- pro nezávislé kandidáty    24 
- pro sdružení nezávislých kandidátů   33 

 
Obec Těchlovice 

- pro nezávislé kandidáty    25 
- pro sdružení nezávislých kandidátů   38 
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