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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Šluknov projednal podle ustanovení § 23 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o volbách“), kandidátní listinu politické strany Komunistické strany Čech a Moravy
pro volby do zastupitelstva obce Lipová
konané ve dnech 5. a 6.10.2018
a rozhodl takto:
podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách

registruje
kandidátní listinu politické strany Komunistická strana Čech a Moravy

ODŮVODNĚNÍ
Dne 31.07.2018 podala politická strana Komunistická strana Čech a Moravy kandidátní listinu
pro volby do zastupitelstva obce Lipová konané ve dnech 5. a 6.10.2018. Městský úřad Šluknov
přezkoumal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách podanou kandidátní listinu. Vzhledem
k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách, bylo rozhodnuto tak, jak je
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí se mohou politické strany, politická hnutí, nezávislí kandidáti, sdružení
nezávislých
kandidátů
nebo
sdružení
politických
stran
nebo
politických
hnutí
a nezávislých kandidátů, kteří podali kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Lipová,
domáhat dle ustanovení § 59 zákona o volbách do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského
soudu v Ústí nad Labem. Podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách se rozhodnutí považuje
za doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu.

Ing. Eva Baboráková
vedoucí Odboru vnitřní správy
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Vyvěšeno na úřední desce dne ……………………….
Rozdělovník: Zmocněnci politických stran, politických hnutí, nezávislí kandidáti, sdružení
nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých
kandidátů.

