
MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Mladí pro Brňany 

 

pro volby do zastupitelstva obce Brňany konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 25. července 
2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů - Mladí pro Brňany. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 13.07.2018 v 8.50 hodin podala volební strana Sdružení nezávislých kandidátů - Mladí pro 
Brňany kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Brňany konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

  

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách  

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Sdružení nezávislých kandidátů - BRŇANY 

 

pro volby do zastupitelstva obce Brňany konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 25. července 
2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů - BRŇANY. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 18.07.2018 v 9.55 hodin podala volební strana Sdružení nezávislých kandidátů - BRŇANY 

kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Brňany konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách  

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Sdružení nezávislých kandidátů 

 

pro volby do zastupitelstva obce Brňany konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 25. července 
2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 11.07.2018 v 8.45 hodin podala volební strana Sdružení nezávislých kandidátů kandidátní listinu 
pro volby do zastupitelstva obce Brňany konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách  

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – politické strany:  

 

Česká strana sociálně demokratická 

 

pro volby do zastupitelstva obce Brozany nad Ohří konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Česká strana sociálně demokratická. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 11.07. 2022 v 11.50 hodin podala volební strana Česká strana sociálně demokratická kandidátní 
listinu pro volby do zastupitelstva obce Brozany nad Ohří konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách  

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Pro Brozany 

 

pro volby do zastupitelstva obce Brozany nad Ohří konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Pro Brozany. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 18.07. 2022 v 08.30 hodin podala volební strana Pro Brozany kandidátní listinu pro volby do 
zastupitelstva obce Brozany nad Ohří konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   

 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách  

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Sdružení nezávislých kandidátů Brozany 

 

pro volby do zastupitelstva obce Brozany nad Ohří konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů Brozany. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 18.07.2022 v 11.15 hodin podala volební strana Sdružení nezávislých kandidátů Brozany 

kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Brozany nad Ohří konané ve dnech 23. a 24. září 
2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách  

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – politická strana:  

 

SNK Evropští demokraté 

 

pro volby do zastupitelstva obce Brozany nad Ohří konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany SNK Evropští demokraté. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 18.07. 2022 v 08.45 hodin podala volební strana SNK Evropští demokraté kandidátní listinu pro 
volby do zastupitelstva obce Brozany nad Ohří konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   

 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách  

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

DOBRÁ OBEC PRO VŠECHNY 

 

pro volby do zastupitelstva obce Býčkovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  
25. července 2022 takto: 
 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany DOBRÁ OBEC PRO VŠECHNY. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 18.07.2022 v 15.00 hodin podala volební strana DOBRÁ OBEC PRO VŠECHNY kandidátní 
listinu pro volby do zastupitelstva obce Býčkovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   
 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08. 2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

NAŠE OBEC 

 

pro volby do zastupitelstva obce Býčkovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 25. 
července 2022 takto: 
 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany NAŠE OBEC. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 19.07.2022 v 09.30 hodin podala volební strana NAŠE OBEC kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Býčkovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08. 2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Společně 2022 

 

pro volby do zastupitelstva obce Býčkovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  
25. července 2022 takto: 
 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Společně 2022. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 18.07.2022 v 09.00 hodin podala volební strana Společně 2022 kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Býčkovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08. 2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ /za lepší Dolánky/ 
 

pro volby do zastupitelstva obce Dolánky nad Ohří konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ /za lepší Dolánky/. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 18.07.2022 v 10.50 hodin podala volební strana SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 
/za lepší Dolánky/ kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Dolánky nad Ohří konané  
ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – politické strany:  

 

ZaRegion 

 

pro volby do zastupitelstva obce Dolánky nad Ohří konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 

25. července 2022 takto: 

 

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

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 29.06.2022 v 16.00 hodin podala volební strana ZaRegion kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Dolánky nad Ohří konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Občané obci – obec občanům 

 

pro volby do zastupitelstva obce Drahobuz konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  
25. července 2022 takto: 
 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Občané obci – obec občanům. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 19.07.2022 v 09.00 hodin podala volební strana Občané obci – obec občanům kandidátní listinu 
pro volby do zastupitelstva obce Drahobuz konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Společně pro Drahobuz a místní části 
 

pro volby do zastupitelstva obce Drahobuz konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  
25. července 2022 takto: 
 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Společně pro Drahobuz a místní části. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 14.07.2022 ve 14.10 hodin podala volební strana Společně pro Drahobuz a místní části 
kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Drahobuz konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

  

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Náš domov 2022 

 

pro volby do zastupitelstva obce Hlinná konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 25. července 
2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Náš domov 2022. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 04.07.2022 v 08.45 hodin podala volební strana Náš domov 2022 kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Hlinná konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

SDRUŽENÍ PRO KRÁSNOU OBEC 

 

pro volby do zastupitelstva obce Chudoslavice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  
25. července 2022 takto: 
 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany SDRUŽENÍ PRO KRÁSNOU OBEC. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 12.07.2022 ve 13.00 hodin podala volební strana SDRUŽENÍ PRO KRÁSNOU OBEC 

kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Chudoslavice konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

  

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

                 Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Za krásný Kamýk 

 

pro volby do zastupitelstva obce Kamýk konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 25. července 
2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Za krásný Kamýk. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 18.07.2022 v 10.05 hodin podala volební strana Za krásný Kamýk kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Kamýk konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení politické strany KDU-ČSL 
a nezávislých kandidátů:  

 

Pro obec 

 

pro volby do zastupitelstva obce Křešice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 25. července 
2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Pro obec. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 13.07.2022 ve 12.00 hodin podala volební strana Pro obec kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Křešice konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů: 
 

Jistota rozvoje obce – nezávislí kandidáti 
 

pro volby do zastupitelstva obce Křešice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 25. července 
2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Jistota rozvoje obce – nezávislí kandidáti. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 07.07.2022 v 11.00 hodin podala volební strana Jistota rozvoje obce – nezávislí kandidáti 
kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Křešice konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

  

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

KŘEN – KŘEŠIČTÍ NEZÁVISLÍ 

 

pro volby do zastupitelstva obce Křešice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 25. července 
2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany KŘEN – KŘEŠIČTÍ NEZÁVISLÍ. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 08.07.2022 v 08.00 hodin podala volební strana KŘEN – KŘEŠIČTÍ NEZÁVISLÍ kandidátní 
listinu pro volby do zastupitelstva obce Křešice konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   

 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

ALTERNATIVA PRO LIBOCHOVANY A ŘEPNICI 

 

pro volby do zastupitelstva obce Libochovany konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  
25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany ALTERNATIVA PRO LIBOCHOVANY A ŘEPNICI. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 11.07.2022 v 16.05 hodin podala volební strana ALTERNATIVA PRO LIBOCHOVANY  

A ŘEPNICI kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Libochovany konané ve dnech  

23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

NEZÁVISLÍ 

 

pro volby do zastupitelstva obce Libochovany konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  
25. července 2022 takto: 

 

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

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 12.07.2022 ve 12.00 hodin podala volební strana NEZÁVISLÍ kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Libochovany konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – politické hnutí:  
 

ANO 2011 

 

pro volby do zastupitelstva obce Litoměřice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany ANO 2011. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 13.07.2022 v 09.30 hodin podala volební strana ANO 2011 kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Litoměřice konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

   

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení politické strany  

a nezávislých kandidátů:  

 

Demokratická strana zelených-ZA PRÁVA ZVÍŘAT-sdružení DSZ-ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK 

 

pro volby do zastupitelstva obce Litoměřice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

01. srpna 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Demokratická strana zelených-ZA PRÁVA ZVÍŘAT-sdružení DSZ-ZA 

PRÁVA ZVÍŘAT a NK. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 14.07.2022 podala volební strana Demokratická strana zelených-ZA PRÁVA ZVÍŘAT-

sdružení DSZ-ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce 
Litoměřice konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

   

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení politické strany  

a nezávislých kandidátů:  

 

KSČM a nezávislí kandidáti pro Litoměřice 

 

pro volby do zastupitelstva obce Litoměřice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany KSČM a nezávislí kandidáti pro Litoměřice. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 18.07.2022 v 16.10 hodin podala volební strana KSČM a nezávislí kandidáti pro Litoměřice 

kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Litoměřice konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

   

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení politického hnutí  
a nezávislých kandidátů:  

 

Naše Litoměřice 

 

pro volby do zastupitelstva obce Litoměřice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Naše Litoměřice. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 15.07.2022 v 11.35 hodin podala volební strana Naše Litoměřice kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Litoměřice konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

   

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – politická strana:  

 

Občanská demokratická strana 

 

pro volby do zastupitelstva obce Litoměřice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Občanská demokratická strana. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 12.07.2022 ve 14.40 hodin podala volební strana Občanská demokratická strana kandidátní 
listinu pro volby do zastupitelstva obce Litoměřice konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

   

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení politického hnutí  
a nezávislých kandidátů:  

 

SEVEROČEŠI - LITOMĚŘICE 

 

pro volby do zastupitelstva obce Litoměřice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany SEVEROČEŠI - LITOMĚŘICE. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 15.07.2022 v 10.10 hodin podala volební strana SEVEROČEŠI – LITOMĚŘICE kandidátní 
listinu pro volby do zastupitelstva obce Litoměřice konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

   

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – politické hnutí:  
 

Svoboda a přímá demokracie (SPD) 
 

pro volby do zastupitelstva obce Litoměřice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Svoboda a přímá demokracie (SPD). 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 12.07.2022 ve 14.30 hodin podala volební strana Svoboda a přímá demokracie (SPD) kandidátní 
listinu pro volby do zastupitelstva obce Litoměřice konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

   

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení politického hnutí  
a nezávislých kandidátů:  

 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A SPORT A ZDRAVÍ LITOMĚŘICE 

 

pro volby do zastupitelstva obce Litoměřice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A SPORT A ZDRAVÍ LITOMĚŘICE. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 12.07.2022 v 14.15 hodin podala volební strana STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A SPORT A 
ZDRAVÍ LITOMĚŘICE kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Litoměřice konané ve 

dnech 23. a 24. září 2022. 

   

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení politických stran  
a nezávislých kandidátů:  

 

Více pro Litoměřice 

 

pro volby do zastupitelstva obce Litoměřice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Více pro Litoměřice. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 13.07.2022 v 11.50 hodin podala volební strana Více pro Litoměřice kandidátní listinu pro volby 
do zastupitelstva obce Litoměřice konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

   

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Společně pro Malíč 

 

pro volby do zastupitelstva obce Malíč konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 25. července 
2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Společně pro Malíč. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 13.07.2022 v 08.35 hodin podala volební strana Společně pro Malíč kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Malíč konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            

                                                            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – politické strany:  

 

TOP 09 

 

pro volby do zastupitelstva obce Malíč konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 25. července 
2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany TOP 09. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 18.07.2022 ve 14.50 hodin podala volební strana TOP 09 kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Malíč konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            

                                                            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176/22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

„Pro Michalovice“ 

 

pro volby do zastupitelstva obce Michalovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  
25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany „Pro Michalovice“. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 11.07.2022 ve 12.20 hodin podala volební strana „Pro Michalovice“ kandidátní listinu  
pro volby do zastupitelstva obce Michalovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Nezávislí 
 

pro volby do zastupitelstva obce Miřejovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

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

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 01.07.2022 v 09.15 hodin podala volební strana Nezávislí kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Miřejovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

             Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Sdružení nezávislých kandidátů obce Mlékojedy 

 

pro volby do zastupitelstva obce Mlékojedy konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů obce Mlékojedy. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 01.07.2022 v 9.40 hodin podala volební strana Sdružení nezávislých kandidátů obce Mlékojedy 

kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Mlékojedy konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

  

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

OLEŠKO 2022 

 

pro volby do zastupitelstva obce Oleško konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany OLEŠKO 2022. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 18.07.2022 v 9.15 hodin podala volební strana OLEŠKO 2022 kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Oleško konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Pro naše Píšťany 

 

pro volby do zastupitelstva obce Píšťany konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Pro naše Píšťany. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 13.07.2022 v 9.50 hodin podala volební strana Pro naše Píšťany kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Píšťany konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Sdružení nezávislých kandidátů 

 

pro volby do zastupitelstva obce Ploskovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 13.07.2022 v 9.10 hodin podala volební strana Sdružení nezávislých kandidátů kandidátní listinu 
pro volby do zastupitelstva obce Ploskovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Sdružení nezávislých kandidátů Polepy 

 

pro volby do zastupitelstva obce Polepy konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů Polepy. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 19.07.2022 ve 14.30 hodin podala volební strana Sdružení nezávislých kandidátů Polepy 

kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Polepy konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – politické hnutí:  
 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 

 

pro volby do zastupitelstva obce Polepy konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 14.07.2022 ve 13.50 hodin podala volební strana STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ kandidátní 
listinu pro volby do zastupitelstva obce Polepy konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

SNK Rochov 

 

pro volby do zastupitelstva obce Rochov konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany SNK Rochov. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 15.07.2022 v 10.00 hodin podala volební strana SNK Rochov kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Rochov konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Strana Klidu 

 

pro volby do zastupitelstva obce Staňkovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Strana Klidu. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 13.07.2022 v 15.30 hodin podala volební strana Strana Klidu kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Staňkovice konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Pro Travčice a Nučničky 

 

pro volby do zastupitelstva obce Travčice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Pro Travčice a Nučničky. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 12.07.2022 v 10.30 hodin podala volební strana Pro Travčice a Nučničky kandidátní listinu  
pro volby do zastupitelstva obce Travčice konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

„Za všechny – pro všechny“ 

 

pro volby do zastupitelstva obce Travčice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany „Za všechny – pro všechny“. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 19.07.2022 v 10.20 hodin podala volební strana „Za všechny – pro všechny“ kandidátní listinu  
pro volby do zastupitelstva obce Travčice konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Nezávislí za Trnovany a Podviní 
 

pro volby do zastupitelstva obce Trnovany konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Nezávislí za Trnovany a Podviní. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 15.07.2022 v 10.55 hodin podala volební strana Nezávislí za Trnovany a Podviní kandidátní 
listinu pro volby do zastupitelstva obce Trnovany konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

NAŠE SPOKOJENÁ OBEC 

 

pro volby do zastupitelstva obce Třebušín konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany NAŠE SPOKOJENÁ OBEC. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 19.07.2022 v 14.15 hodin podala volební strana NAŠE SPOKOJENÁ OBEC kandidátní listinu  
pro volby do zastupitelstva obce Třebušín konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Potkali se pod Kalichem 

 

pro volby do zastupitelstva obce Třebušín konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Potkali se pod Kalichem. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 18.07.2022 v 15.55 hodin podala volební strana Potkali se pod Kalichem kandidátní listinu  
pro volby do zastupitelstva obce Třebušín konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Sdružení nezávislých kandidátů A PŘÁTEL OBCE VELKÉ ŽERNOSEKY 

 

pro volby do zastupitelstva obce Velké Žernoseky konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů A PŘÁTEL OBCE VELKÉ ŽERNOSEKY. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 13.07.2022 v 11.05 hodin podala volební strana Sdružení nezávislých kandidátů A PŘÁTEL 
OBCE VELKÉ ŽERNOSEKY kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Velké Žernoseky 

konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

Vrutice - Svařenice 

 

pro volby do zastupitelstva obce Vrutice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Vrutice - Svařenice. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 13.07.2022 v 14.50 hodin podala volební strana Vrutice - Svařenice kandidátní listinu pro volby 
do zastupitelstva obce Vrutice konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – politická strana:  

 

Komunistická strana Čech a Moravy 

 

pro volby do zastupitelstva obce Žalhostice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Komunistická strana Čech a Moravy. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 13.07.2022 v 09.00 hodin podala volební strana Komunistická strana Čech a Moravy kandidátní 
listinu pro volby do zastupitelstva obce Žalhostice konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – nezávislý kandidát:  
 

NEZÁVISLÝ – MGR. IVAN SOBOTKA 

 

pro volby do zastupitelstva obce Žalhostice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany NEZÁVISLÝ – MGR. IVAN SOBOTKA. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 15.07.2022 ve 12.00 hodin podala volební strana NEZÁVISLÝ – MGR. IVAN SOBOTKA 

kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Žalhostice konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

  

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů  

a politického hnutí:  
 

Strana za rozvoj obce I. 

 

pro volby do zastupitelstva obce Žalhostice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Strana za rozvoj obce I.. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 18.07.2022 v 14.00 hodin podala volební strana Strana za rozvoj obce I. kandidátní listinu pro 
volby do zastupitelstva obce Žalhostice konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů  

a politické strany:  

 

Strana za rozvoj obce II. 

 

pro volby do zastupitelstva obce Žalhostice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany Strana za rozvoj obce II.. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 18.07.2022 v 14.00 hodin podala volební strana Strana za rozvoj obce II. kandidátní listinu pro 
volby do zastupitelstva obce Žalhostice konané ve dnech 23. a 24. září 2022.   

 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

JSME ŽALHOSTICE, www.jsmezalhostice.cz 

 

pro volby do zastupitelstva obce Žalhostice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany JSME ŽALHOSTICE, www.jsmezalhostice.cz. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 14.07.2022 v 11.00 hodin podala volební strana JSME ŽALHOSTICE, www.jsmezalhostice.cz 

kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Žalhostice konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

  

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

1. Nezávislí 2022 

 

pro volby do zastupitelstva obce Žitenice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany 1. Nezávislí 2022. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 19.07.2022 v 11.00 hodin podala volební strana 1. Nezávislí 2022 kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Žitenice konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

   

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

NABÍZÍME ZMĚNU pro Žitenice, Pohořany a Skalici 
 

pro volby do zastupitelstva obce Žitenice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany NABÍZÍME ZMĚNU pro Žitenice, Pohořany a Skalici. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 13.07.2022 v 13.30 hodin podala volební strana NABÍZÍME ZMĚNU pro Žitenice, Pohořany  
a Skalici kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Žitenice konané ve dnech 23. a 24. září 
2022. 

   

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

POP – Pracovitost Otevřenost Poctivost 
 

pro volby do zastupitelstva obce Žitenice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany POP – Pracovitost Otevřenost Poctivost. 
 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 18.07.2022 v 13.20 hodin podala volební strana POP – Pracovitost Otevřenost Poctivost 
kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Žitenice konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

   

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 



MĚSTSKÝ ÚŘAD Litoměřice  
Adresa 412 01 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 

Tel.: +420 416 916 119 Fax: +420 416 916 111      

Sp. zn.: MULTM/0027176 /22/SPR/MTa 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad v Litoměřicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zák. 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 ust. § 23 odst. 1 zák.  
o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany – sdružení nezávislých kandidátů:  

 

PRO VES 

 

pro volby do zastupitelstva obce Žitenice konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne  

25. července 2022 takto: 

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obcí    r e g i s t r u j e    kandidátní 
listinu volební strany PRO VES. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 18.07.2022 v 15.40 hodin podala volební strana PRO VES kandidátní listinu pro volby  
do zastupitelstva obce Žitenice konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

   

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad podanou 
kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   
 

Kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a proto registrační úřad 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat  
do 2 dnů od jejího doručení ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zák. a o volbách 

do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 
 
 

            Bc. Miroslav Tamáš 

                Registrační úřad 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:        

- Zmocněnec/Nezávislý kandidát, který podal kandidátní listinu.      

- Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne 03.08.2022 


