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V Peci pod Sněžkou 21.1.2022
Te1. : 499/896714, 124/071166

vyřizuje: Berger
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ROZHODNUTÍ
M:r§kY

Úřad Pec pod Sněžkou příslušný jako registraění úřad ve smyslu ust. 2l odst. 3 zákona ě.
§
49112001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někteqých zákontt,ve znjní pozdějšíchpředpisů,
(dále jen ,,zil<on o volbách"), přezkoumal podle ust. 23 odsi.
zéú<onao volbác|, kandidátní

t
§
listinu
sdruŽení
_
nezávislých
kandidátů:
sNK
TADY
J§ME DoMA pro volby do
Zastupitelstva Města Pece pod SněŽkou, konané ve dnech 23. a24. záňi2022,a roáodl takto:
volební strany

Re,SistraČníúřadPodleut.§ 23 odst.3 písm. a) zákonaovolbách
volební strany

SNK- TADYJSME DOMA.

regist ru j e kandidátnílistinu

ODŮVODNĚNÍ
Volební strana SNK - TADY JSME DOMA jako sdruženínezávislých kandidátu podala dne 13.7.2022
kandidátní listinu pro volby do Zastapitelstva Města Pece pod SněžŘou, konané ve dnech 23. a24. záňí
2022. Kandidátní listina obsahovala všechny náležitosti stanovené 22 volebn ího zákona, v jejím
obsahu
§
nebYlY shledánY Žádné nedostatky éi závady, které by byly důvodern k učiněníuýzvy k odsňanění
závad
zmocněnci volební strany. Na kandidátní listině je uvedeno devět kandidátů. podpora kandidatury volební
stranY Si\K - TADY JSME DOMA byla vyjádřena celkem 74 vnatelnými poápisy voličůna petiěních
listinách.

PoUčnNÍ
Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu pod3ly, domáhat do 2
Pracovních dnŮ od jeho doruČeníochrany u Krajského soudu v Fkadci Králové 1§ sl oost. 2 zákona o
volbách; za doruČenése rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o uol-bá.h třetím dnem
ode
dnejeho vyvěšenína úřednídesce úřadu, ktery rozhodnutí vydal).

ťl
Mgr. Mic_
tajemní

tr",,.,ffib

s§ ý
lyvěšeno na úřednídesce dne: 27.7,2022,

- zmocněnec tímto rozhodnutím zaregistrované volební strany.
- zmocněnci ostatních volebních strano resp. nezávislí kandidáti, kteří podali kandidátní listinu pro

do Zastupitelstva Města Pece pod Sněžkou

volby

