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R O Z H O D N U T Í  
 
 
Magistrát města Děčín, jako příslušný registrační úřad, ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“), 
přezkoumal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 
kandidátní listinu volební strany: Koalice politického hnutí Zdraví Sport Prosperita a 
politického hnutí Praha bez chaosu s názvem Náš Děčín pro volby do Zastupitelstva 
města Děčín, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl dne 04.08.2022 takto: 
 
Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí                         
 

r e g i s t r u j e  
 
kandidátní listinu volební strany: Koalice politického hnutí Zdraví Sport Prosperita a 
politického hnutí Praha bez chaosu s názvem Náš Děčín 
 
 

O D Ů V O D N Ě N Í  
 
 
Dne 01.07.2022 v 10:10 hodin podala volební strana: Koalice politického hnutí Zdraví 
Sport Prosperita a politického hnutí Praha bez chaosu s názvem Náš Děčín kandidátní 
listinu pro volby do Zastupitelstva města Děčín, konané dne ve dnech 23. a 24. září 2022. 
 
Podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal 
registrační úřad podanou kandidátní listinu. Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje 
náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
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P O U Č E N Í  
 
Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které podaly kandidátní listinu 
pro volby do téhož zastupitelstva, domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského 
soudu v Ústí nad Labem (§ 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí; za doručené 
se rozhodnutí považuje podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Děčín, který 
rozhodnutí vydal). 
 
 
 
Ing. Petr H o d b o ď   v . r .  
zaměstnanec registračního  
úřadu – držitel osvědčení  
o ověření odborné způsobilosti 
na úseku voleb 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 04.08.2022 
 
 
 
 
ROZDĚLOVNÍK: 
 
Zmocněnec volební strany: Koalice politického hnutí Zdraví Sport Prosperita a 
politického hnutí Praha bez chaosu s názvem Náš Děčín 
 
 
DÁLE OBDRŽÍ: 
 
K založení do volební dokumentace 
 
Zmocněnec volební strany: Politické hnutí s názvem Svoboda a přímá demokracie (SPD) 
 
Zmocněnec volební strany: Politická strana s názvem Občanská demokratická strana 
 
Zmocněnec volební strany: Sdružení politického hnutí MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA 
HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST a nezávislých kandidátů s názvem Volba pro 
Děčín 
 
Zmocněnec volební strany: Politická strana s názvem Česká pirátská strana 
 
Zmocněnec volební strany: Politické hnutí s názvem ANO 2011 
 
Zmocněnec volební strany: Politická strana s názvem Komunistická strana Čech a 
Moravy 
 
Zmocněnec volební strany: Politická strana s názvem Česká strana sociálně 
demokratická 
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Zmocněnec volební strany: Koalice politické strany Dělnická strana sociální 
spravedlnosti a politické strany BEZPEČNÉ ULICE s názvem Severočeši Děčín 
 
Zmocněnec volební strany: Sdružení politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a 
nezávislých kandidátů s názvem Živý Děčín - STAN 
 
Zmocněnec volební strany: Koalice politické strany Trikolora a politické strany 
Svobodní s názvem Trikolora a Svobodní 
 
 
 
 
 




