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M A G I S T R Á T  M Ě S T A   L I B E R E C 

Odbor správní a živnostenský 

 
 

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 

 

 

 

 

Magistrát města Liberec, příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zákona 

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

pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do zastupitelstev obcí“), rozhodl 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 

typ: sdružení politické strany Občanská demokratická strana, politického hnutí Unie pro sport 

a zdraví a nezávislých kandidátů 

název: ODS společně se Sportovci 

pro volby do Zastupitelstva města Liberec, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. 9. 2022. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 4. 7. 2022 v 11:55 hodin podala registračnímu úřadu volební strana typ: sdružení politické 

strany Občanská demokratická strana, politického hnutí Unie pro sport a zdraví a nezávislých 

kandidátů, název: ODS společně se Sportovci kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva 

města Liberec, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. 9. 2022. 

 

Kandidátní listina byla podána ve stanovené lhůtě. Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do 

zastupitelstev obcí přezkoumal registrační úřad v zákonem stanovené lhůtě podanou kandidátní 

listinu, přičemž shledal závadu, která byla na písemnou výzvu registračního úřadu ze dne 

27. 7. 2022 v zákonem stanovené lhůtě odstraněna. 

 

Vzhledem k tomu, že kandidátní listina po odstranění závad splňuje náležitosti zák. o volbách 

do zastupitelstev obcí, rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

 

Poučení: 

 

Podle ust. § 59 odst. 2 zák. o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou 

ostatní volební strany, které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva, 
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do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu Ústí nad Labem 

– pobočka v Liberci. 

 

Podle ust. § 23 odst. 4 zák. o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za doručené 

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

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jitka Štíchová v. r.  
vedoucí odboru správního a živnostenského 

osvědčení č. 20 ze dne 19. 9. 2000 

podepsáno elektronicky 

 

 

 
ROZDĚLOVNÍK:  
- vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Liberec 5. 8. 2022     

- všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do Zastupitelstva města Liberec 

- k založení do volební dokumentace 
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