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ROZHODNUTÍ

Městský úřad Pec pod Sněžkou příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 2l odst. 3 zálkona ě.
491l200l Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některlých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen ,,zákon o volbách"), projednal podle ust. § 23 odst. 7 zákona o volbách, kandidátní listinu
volební strany - sdružení nezávislých kandidátů: §družení nezávislých kandidátů SNňŽKA pro volby
do Zastupitelstva Města Pece pod Sněžkou, konané ve dnech 5. a6. října 2018, a roáodl takto:

Registračníúřad podleust. § 23 odst.3 písm. a) zákgnaovolbách re gistru j e kandidátnílistinu
volební strany Sdružení nezávislých kandidátů SNĚŽr,q,.

ODŮVODNĚNÍ

Volební strana Sdružení nezávislých kandidátu SNĚŽra;ato sdružení nezávislých kandidátů podala dne
30.7,2018 kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva Města Pece pod Sněžkou, konané ve dnech 5. a
6. října 201 8. Kandidátní listina obsahovala všechny náležitosti stanovené § 22 volebn ího zákona, v jejím
obsahu nebyly shledány žádné nedostatky či závady, které by byly důvodem k učinění uýzvy k odstranění
závaď zmocněnci volební strany. Na kandidátní listině je uvedeno devět kandidátů. Podpora kandidatury
volební strany Sdružení nezávislých kandidátů SNĚŽra byla vy,jádřena celkem 88 uznatelnými podpisý
voličů na petičních listinách.

pouČnNÍ

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat do 2
pracovních dnŮ od jeho doruČení ochrany u Krajského soudu v Hradci Králové (§ 59 odst. 2 zákona o
volbách; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách třetím dnem ode
dnejeho vyvěšení na úřední desce úřadu, kterlý rozhodnutí vydal).',

1,
Mgr. M

tajernní

vyvěšerro na ťlřední desce dne: 2.8.2018.

RoznĚrovrqÍx:
- znlocněnec tímto rozhodnutírn zaregistrované volebrií strany
- zrnocnětlci ostatních volebníclr stran, resp^ rrezávislí kandidáti, kteří podali kandidátní listinu pro volby
do ZastLrpitelstva Města Pece pod SněžkoLr


