
Městský úřad Pec pod Sněžkou

.- j---;,;h;Á; 
Ť-: ť1 llŤ: |': T"1.-.?1í,#.il;_; 

.;. ;il;
Tel. : 499/896174, 124/O11166:r-111:]_":_::::_'_:_ _:3]_1T]lg_r_::r"_::;.*::j :_1

RozHoDNurí
Městský Úřad Pec Pod SněŽkou příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zákona ě.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,u" 

"neni 
pozdějších předpisů,(dále jen ,,zákon o volbách"), projednal podle ust, § 23 .odst, 7 zákona o volbách, kandidátní listinuvolební stranY - sdruŽení nezávislých kandidátů: sNx Žileme Sněžkou pro volby do Zastupitelstva

Města Pece pod Sněžkou, konané ve dnech 5. a 6. ííjna20l8, a rozhodl takto:

RegistraČní Úřad Podle.ust. § 23..odst.3 písm. a)zákonao volbách re g i stru j e kandidátnílistinu
volební strany SNK Žijeme Sněžkou.

ODŮVODNĚNÍ
Volební strana SNK Žijeme SněŽkou jako sdružení nezávislých kandidátů podala dne 27"7.2018
kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva Města peee pod §něžkou, konané ve dnech 5. a 6. října20l8. Kandidátní listina obsahovala všechny náležitosti stanóvené § 22 volebn iho zákona,v jejím obsahu
nebYlY shledánY Žádné nedostatky či závady, které by byly důvodern k učinění únv k odshaněn i závad,
zmocněnci volební strany. Na kandidátní listině je uvedeno devět kandidátů. podpo*t*oiautury volební
_stranY SNK Žijeme SněŽkou byla vyjádřena celkem l05 uznatelnými podpisy voličů na petičních
1istinách.

. POUčENÍ
Proti tomuto rozhodnutí se molrou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domráhat do 2
Pracovních dnŮ od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Hradci Králové 1§ ss oost. 2 zákona o
volbách; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákonao uollá"n fietím dnem ode
dnejeho vy,věšení na úřední desce úřadu, kte{ý rozhodnutí vydal). ',

Mgr. Mic
tajemn

vyvěšeno na úřední desce dne: 2.B.2018.

ROZDĚLOVNÍK:
- zmocněnec tírnto rozhodnutínr zaregistrované volební strarry
- zmocněnci ostatních volebních stran, resp. nezávis|í kandidáti, kteří podali kandidátní listinu pro volby
do Zastupitelstva Města Pece pod Srrěžkou


