
Podávání kandidátních listin 

pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 8 v roce 2022 

Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 8 přijímá občansko-správní odbor 

Úřadu městské části Praha 8. Kontaktními osobami k přijetí kandidátní listiny jsou: 

JUDr. Martina Tikalová 
tel: 222 805 530 
e-mail: martina.tikalova@praha8.cz 
pracoviště: budova ÚMČ Praha 8, U Meteoru 147/6, Praha 8 – Libeň („bílý dům“), 1. patro,  
kancelář č. 121  
 

Jitka Dvořáková 
tel: 222 805 543 
e-mail: jitka.dvorakova@praha8.cz 
pracoviště: budova ÚMČ Praha 8, U Meteoru 147/6, Praha 8 – Libeň („bílý dům“), 1. patro,  
kancelář č. 114  
 

Osobní podání kandidátní listiny bez předchozího objednání je možné v tomto časovém rozmezí: 

Pondělí  8.30 – 12.00 13.30 – 17.00 

Úterý  8.30 – 12.00 13.30 – 15.00 

Středa  8.30 – 12.00 13.30 – 17.00 

Čtvrtek  8.30 – 12.00 13.30 – 15.00 

Pátek:  8.30 – 12.00 

V rozsahu výše uvedených úředních hodin si lze termín pro podání kandidátní listiny zarezervovat – což 

doporučujeme. Pokud se dostavíte k podání kandidátní listiny v čase provedené rezervace, budete 

odbaveni přednostně. Rezervaci lze zadat telefonicky na tel. č. 222 805 530 a 222 805 543 nebo                

e-mailem: martina.tikalova@praha8.cz . 

Mimo stanovenou dobu lze kandidátní listinu podat pouze po předchozí dohodě (viz shora uvedené 

kontakty). 

Lhůta pro podání kandidátních listin končí 19. července 2022 v 16.00 hodin. V této lhůtě musí být 

kandidátní listina Úřadu městské části Praha 8 prokazatelně doručena!* 

Nejvyšší počet kandidátů, které může volební strana uvést na kandidátní listině, je 45. 

 

*Právní úprava podávání kandidátních listin (včetně vzoru kandidátní listiny): 

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

pozdějších předpisů, 

vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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