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ROZIIODNUTÍ

Městský úřad Pec pod Sněžkou příslušný jako registraění úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zákona ě.

49ll200l Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někteqých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen o,zákoít o volbách"), přezkoumal podle ust. § 23 odst. 1 zlkona o volbách, kandidátní listinu
volební strany - sdružení nezávislých kandidátu: Sl[K §NEZKA pro volby do Zastupitelsfua Města Pece
pod Sněžkou, konané ve dnech 23. a24. záii2022, a rozhodl takto:

Registračníuřadpodleqs!. § 23 odst.3 písm. a) zákona ovolbách reg i st ru j e kandidátní listinu
uoĚbní strany SnrX SNňŽra.

ODŮVODNĚNÍ

Volební strana SNK SNňŽKA jako sdružení nezávislých kandidáťů podala dne 14.7.2022 kandidátni
listinu pro volby do Zastupitelstva Města Pece pod Sněžkou, konané ve dnech 23. a 24. září 2022,

Kandidátní listina obsahovala všechny náležitosti stanovené § 22 volebniho zákona, v jejím obsahu nebyly
shledány žádné nedostatky éi závady, které by byly důvodem k učinění výzvy k odstranění závad
zmocněnci volební strany. Na kandidátní listině je uvedeno devět kandidátů. Podpora kandidatury volební
strany SNK SNňŽKA byla vy,jádřena celkem 64 uznatelnými podpisy voliěů na petičních listinách.

PoUčnNÍ
Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátrrí listinu podaly, domáhat do 2
pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Hradci Králové (§ 59 odst. 2 zákona o
volbách; za doruěené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbácň třetím dnem ode

dnejeho vyvěšení na úřední desce uřadu, ktery rozhodnutí vydal).
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vyvěšeno na úřední desce dne: 27.7.2022.

noznĚr,ovNÍr:
- zmocněnec tímto rozhodnutím zaregistrované volební strany
_ zmocněnci ostatních volebních stran, resp. nezávislí kandidáti, kteří podali kandidátní listinu pro volby
do Zastupitelstva Města Pece pod Sněžkou


