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NÁMĚSTÍ 464/1, 407 53 JIŘÍKOV 
Registrační úřad pro volby do zastupitelstva obce 

 

ROZHODNUTÍ 
 
Městský úřad Jiříkov, 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 do zastupitelstev obcí “), projednal podle ustanovení § 23 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu politického hnutí Svoboda a přímá demokracie 
(SPD), pro volby do Zastupitelstva města Jiříkov, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a rozhodl takto: 

 
podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e 
kandidátní listinu politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). 

 
ODŮVODNĚNÍ 

 
Dne 15. 07. 2022 v 09:55 hodin podalo politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) 
prostřednictvím svého zmocněnce kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva města Jiříkov konané  
ve dnech 23. a 24. září 2022. Městský úřad Jiříkov přezkoumal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona  
o volbách do zastupitelstev obcí podanou kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady. Vzhledem 
k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
 

POUČENÍ 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou volební strany, které podaly kandidátní listinu pro volby do 
Zastupitelstva města Jiříkov, domáhat dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Ústí nad Labem. 
 
Podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za 
doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu, který jej vydal. 
 
 
 
za registrační úřad Mgr. Jiří Semerád, v. r. 
vedoucí odboru vnitřní správy MÚ Jiříkov 
 

„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 05. 08. 2022. 
 
 
Rozdělovník: 
- zmocněnec volební strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) 
- zmocněnci ostatních volebních stran: Demokratická strana zelených – ZA PRAVA ZVÍŘAT a NK 

KSČM 
     NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA 

Občanská demokratická strana 
     Spolek přátel Jiříkova a Filipova 
- k založení do volební dokumentace 
 
 

váš dopis značka / ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon v Jiříkově dne 

 JirikovD/4385/2022 Petra Kissová 05. 08. 2022 


