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  R O Z H O D N U T Í 
 

Úřad městské části Praha-Libuš, příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21 odst.3 zákona č. 

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

předpisů (dále jen „zákon o volbách“ ) projednal podle ust. § 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní 

listinu volební strany Spojené síly pro Libuš a Písnici – TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti pro 

volby do Zastupitelstva městské části Praha-Libuš, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a rozhodl takto: 

 

Podle ust. § 23 odst.3 písm. a) zákona o volbách   r e g i s t r u j e   kandidátní listinu volební strany  

 

„Spojené síly pro Libuš a Písnici – TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti “ 

 

Odůvodnění: 

 Dne 11.7. 2022 podala volební strana „Spojené síly pro Libuš a Písnici – TOP 09, STAN a nezávislí 

kandidáti“ kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva městské části Praha-Libuš konané ve dnech 23. 

a 24. září 2022. Podle ust. §23 odst. 1 zákona o volbách přezkoumal Úřad městské části Praha-Libuš, 

jako registrační úřad, předloženou kandidátní listinu a tato listina nevykazovala při podání žádné vady. 

Proto bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

  

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, 

domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Městského soudu v Praze (§ 59 odst. 2 zákona 

o volbách, za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách třetím dnem, 

ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu, který rozhodnutí vydal). 

              

 

   Ing. Jindřich Sochůrek 

                                        tajemník ÚMČ 

      

Vyvěšeno na úřední desce dne 2. srpna 2022 

 
 
R O Z D Ě L O V N Í K : 

Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do ZMČ Praha–Libuš: 

zmocněnec „Spojené síly pro Libuš a Písnici – TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti“  

zmocněnec „Patrioti Libuše a Písnice – ANO 2011, ČSSD a nezávislí kandidáti“  

zmocněnec „SPOLEČNĚ PRO LIBUŠ A PÍSNICI. Koalice ODS, KDU-ČSL a nezávislých kandidátů“ 
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