
                                                                              

 

 
 

Městský úřad v Českém Krumlově, náměstí Svornosti 1, se sídlem Kaplická 439 

 
Č.j. : 42895/2016/OVV/FE-1 Datum :  19. 8. 2016 

 

Rozhodnutí 
 

Městský úřad v Českém Krumlově projednal podle §62 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

zákona č.212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. zákona 

č.204/2000Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č.491/2001 Sb. a 

zákona č. 418/2004 Sb., ( dále jen " zákon o volbách do Parlamentu"), přihlášku k registraci politické 

strany (politického hnutí,koalice, nezávislého kandidáta) pro volby do Senátu Parlamentu České 

republiky, ve volebním obvodu č. 10, konané ve dnech 7. a 8. října 2016, a rozhodl takto : 

Podle § 62 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu registruje  přihlášku politické strany 

(politického hnutí, koalice, nezávislého kandidáta) Česká strana sociálně demokratická 

pro kandidáta 

 

MUDr. Jindřich Florián 

 

Odůvodnění : 

 

Dne 21.7.2016 podala politická strana Česká strana sociálně demokratická přihlášku k 

registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, ve volebním obvodu č. 10 se sídlem 

v Českém Krumlově, konané ve dnech 7. a 8. října 2016. 

Podle § 62 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu přezkoumal Městský úřad v Českém 

Krumlově jako orgán příslušný podle citovaného ustanovení  předloženou přihlášku k registraci. 

Podaná přihláška by podána v souladu se zněním § 60 zákona o volbách do Parlamentu a obsahovala 

všechny potřebné náležitosti dle znění § 61 cit. zák.   

Z výše jmenovaných důvodů bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

 

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí se může politická strana, která přihlášku k registraci podala, 

domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Českých Budějovicích ( § 86 a § 88 

zákona o volbách do  Parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje podle § 62 odst. 4 zákona o 

volbách do Parlamentu třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu, který 

rozhodnutí vydal. 

 

 

 

  

  Bc. Blanka Fenigbauerová 

  Městský úřad Český Krumlov 

  
 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 19.8.2016 

 

 

 

 

 



                                                                              

 

 

Městský úřad v Českém Krumlově, náměstí Svornosti 1, se sídlem Kaplická 439 

 
Č.j. : 42895/2016/OVV/FE-2 Datum :  19. 8. 2016 

 

Rozhodnutí 
 

Městský úřad v Českém Krumlově projednal podle §62 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

zákona č.212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. zákona 

č.204/2000Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č.491/2001 Sb. a 

zákona č. 418/2004 Sb., ( dále jen " zákon o volbách do Parlamentu"), přihlášku k registraci politické 

strany (politického hnutí,koalice, nezávislého kandidáta) pro volby do Senátu Parlamentu České 

republiky, ve volebním obvodu č. 10, konané ve dnech 7. a 8. října 2016, a rozhodl takto : 

Podle § 62 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu registruje  přihlášku politické strany 

(politického hnutí, koalice, nezávislého kandidáta) Občanská demokratická strana 

pro kandidáta 

 

Ing. Tomáš Jirsa, MBA 

 

Odůvodnění : 

 

Dne 18.7.2016 podala politická strana Občanská demokratická strana přihlášku k registraci pro 

volby do Senátu Parlamentu České republiky, ve volebním obvodu č. 10 se sídlem v Českém 

Krumlově, konané ve dnech 7. a 8. října 2016. 

Podle § 62 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu přezkoumal Městský úřad v Českém 

Krumlově jako orgán příslušný podle citovaného ustanovení  předloženou přihlášku k registraci. 

Podaná přihláška by podána v souladu se zněním § 60 zákona o volbách do Parlamentu a obsahovala 

všechny potřebné náležitosti dle znění § 61 cit. zák.   

Z výše jmenovaných důvodů bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

 

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí se může politická strana, která přihlášku k registraci podala, 

domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Českých Budějovicích ( § 86 a § 88 

zákona o volbách do  Parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje podle § 62 odst. 4 zákona o 

volbách do Parlamentu třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu, který 

rozhodnutí vydal. 

 

 

 

  

  Bc. Blanka Fenigbauerová 

  Městský úřad Český Krumlov 

  
 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 19.8.2016 

 

 

 

 

 



                                                                              

 

 

Městský úřad v Českém Krumlově, náměstí Svornosti 1, se sídlem Kaplická 439 

 
Č.j. : 42895/2016/OVV/FE-3 Datum :  19. 8. 2016 

 

Rozhodnutí 
 

Městský úřad v Českém Krumlově projednal podle §62 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

zákona č.212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. zákona 

č.204/2000Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č.491/2001 Sb. a 

zákona č. 418/2004 Sb., ( dále jen " zákon o volbách do Parlamentu"), přihlášku k registraci politické 

strany (politického hnutí,koalice, nezávislého kandidáta) pro volby do Senátu Parlamentu České 

republiky, ve volebním obvodu č. 10, konané ve dnech 7. a 8. října 2016, a rozhodl takto : 

Podle § 62 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu registruje  přihlášku politické strany 

(politického hnutí, koalice, nezávislého kandidáta) Komunistická strana Čech a Moravy 

pro kandidáta 

 

Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D. 

 

Odůvodnění : 

 

Dne 27.7.2016 podala politická strana Komunistická strana Čech a Moravy přihlášku k 

registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, ve volebním obvodu č. 10 se sídlem 

v Českém Krumlově, konané ve dnech 7. a 8. října 2016. 

Podle § 62 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu přezkoumal Městský úřad v Českém 

Krumlově jako orgán příslušný podle citovaného ustanovení  předloženou přihlášku k registraci. 

Podaná přihláška by podána v souladu se zněním § 60 zákona o volbách do Parlamentu a obsahovala 

všechny potřebné náležitosti dle znění § 61 cit. zák.   

Z výše jmenovaných důvodů bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

 

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí se může politická strana, která přihlášku k registraci podala, 

domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Českých Budějovicích ( § 86 a § 88 

zákona o volbách do  Parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje podle § 62 odst. 4 zákona o 

volbách do Parlamentu třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu, který 

rozhodnutí vydal. 

 

 

 

  

  Bc. Blanka Fenigbauerová 

  Městský úřad Český Krumlov 

  
 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 19.8.2016 

 

 

 

 

 



                                                                              

 

 

Městský úřad v Českém Krumlově, náměstí Svornosti 1, se sídlem Kaplická 439 

 
Č.j. : 42895/2016/OVV/FE-4 Datum :  19. 8. 2016 

 

Rozhodnutí 
 

Městský úřad v Českém Krumlově projednal podle §62 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

zákona č.212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. zákona 

č.204/2000Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č.491/2001 Sb. a 

zákona č. 418/2004 Sb., ( dále jen " zákon o volbách do Parlamentu"), přihlášku k registraci politické 

strany (politického hnutí,koalice, nezávislého kandidáta) pro volby do Senátu Parlamentu České 

republiky, ve volebním obvodu č. 10, konané ve dnech 7. a 8. října 2016, a rozhodl takto : 

Podle § 62 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu registruje  přihlášku politické strany 

(politického hnutí, koalice, nezávislého kandidáta) Strana zelených 

pro kandidáta 

 

doc. Dr.phil. Pavel Himl 

 

Odůvodnění : 

 

Dne 25.7.2016 podala politická strana Strana zelených přihlášku k registraci pro volby do 

Senátu Parlamentu České republiky, ve volebním obvodu č. 10 se sídlem v Českém Krumlově, konané 

ve dnech 7. a 8. října 2016. 

Podle § 62 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu přezkoumal Městský úřad v Českém 

Krumlově jako orgán příslušný podle citovaného ustanovení  předloženou přihlášku k registraci. 

Podaná přihláška by podána v souladu se zněním § 60 zákona o volbách do Parlamentu a obsahovala 

všechny potřebné náležitosti dle znění § 61 cit. zák.   

Z výše jmenovaných důvodů bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

 

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí se může politická strana, která přihlášku k registraci podala, 

domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Českých Budějovicích ( § 86 a § 88 

zákona o volbách do  Parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje podle § 62 odst. 4 zákona o 

volbách do Parlamentu třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu, který 

rozhodnutí vydal. 

 

 

 

  

  Bc. Blanka Fenigbauerová 

  Městský úřad Český Krumlov 

  
 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 19.8.2016 

 

 

 

 

 



                                                                              

 

 

Městský úřad v Českém Krumlově, náměstí Svornosti 1, se sídlem Kaplická 439 

 
Č.j. : 42895/2016/OVV/FE-5 Datum :  19. 8. 2016 

 

Rozhodnutí 
 

Městský úřad v Českém Krumlově projednal podle §62 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

zákona č.212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. zákona 

č.204/2000Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č.491/2001 Sb. a 

zákona č. 418/2004 Sb., ( dále jen " zákon o volbách do Parlamentu"), přihlášku k registraci politické 

strany (politického hnutí,koalice, nezávislého kandidáta) pro volby do Senátu Parlamentu České 

republiky, ve volebním obvodu č. 10, konané ve dnech 7. a 8. října 2016, a rozhodl takto : 

Podle § 62 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu registruje  přihlášku politické strany 

(politického hnutí, koalice, nezávislého kandidáta) Křesťanská a demokratická unie – 

Československá strana lidová 

pro kandidáta 

 

Ing. Jitka Zikmundová, MBA 

 

Odůvodnění : 

 

Dne 26.7.2016 podala politická strana Křesťanská a demokratická unie – Československá 

strana lidová přihlášku k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, ve volebním 

obvodu č. 10 se sídlem v Českém Krumlově, konané ve dnech 7. a 8. října 2016. 

Podle § 62 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu přezkoumal Městský úřad v Českém 

Krumlově jako orgán příslušný podle citovaného ustanovení  předloženou přihlášku k registraci. 

Podaná přihláška by podána v souladu se zněním § 60 zákona o volbách do Parlamentu a obsahovala 

všechny potřebné náležitosti dle znění § 61 cit. zák.   

Z výše jmenovaných důvodů bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

 

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí se může politická strana, která přihlášku k registraci podala, 

domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Českých Budějovicích ( § 86 a § 88 

zákona o volbách do  Parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje podle § 62 odst. 4 zákona o 

volbách do Parlamentu třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu, který 

rozhodnutí vydal. 

 

 

 

  

  Bc. Blanka Fenigbauerová 

  Městský úřad Český Krumlov 

  
 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 19.8.2016 

 

 

 

 



                                                                              

 

 

Městský úřad v Českém Krumlově, náměstí Svornosti 1, se sídlem Kaplická 439 

 
Č.j. : 42895/2016/OVV/FE-6 Datum :  19. 8. 2016 

 

Rozhodnutí 
 

Městský úřad v Českém Krumlově projednal podle §62 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

zákona č.212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. zákona 

č.204/2000Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č.491/2001 Sb. a 

zákona č. 418/2004 Sb., ( dále jen " zákon o volbách do Parlamentu"), přihlášku k registraci politické 

strany (politického hnutí,koalice, nezávislého kandidáta) pro volby do Senátu Parlamentu České 

republiky, ve volebním obvodu č. 10, konané ve dnech 7. a 8. října 2016, a rozhodl takto : 

Podle § 62 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu registruje  přihlášku politické strany 

(politického hnutí, koalice, nezávislého kandidáta) Česká pirátská strana 

pro kandidáta 

 

Tomáš Novák 

 

Odůvodnění : 

 

Dne 28.7.2016 podala politická strana Česká pirátská strana přihlášku k registraci pro volby 

do Senátu Parlamentu České republiky, ve volebním obvodu č. 10 se sídlem v Českém Krumlově, 

konané ve dnech 7. a 8. října 2016. 

Podle § 62 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu přezkoumal Městský úřad v Českém 

Krumlově jako orgán příslušný podle citovaného ustanovení  předloženou přihlášku k registraci. 

Podaná přihláška by podána v souladu se zněním § 60 zákona o volbách do Parlamentu a obsahovala 

všechny potřebné náležitosti dle znění § 61 cit. zák.   

Z výše jmenovaných důvodů bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

 

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí se může politická strana, která přihlášku k registraci podala, 

domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Českých Budějovicích ( § 86 a § 88 

zákona o volbách do  Parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje podle § 62 odst. 4 zákona o 

volbách do Parlamentu třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu, který 

rozhodnutí vydal. 

 

 

 

  

  Bc. Blanka Fenigbauerová 

  Městský úřad Český Krumlov 

  
 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 19.8.2016 

 

 

 

 

 



                                                                              

 

 

Městský úřad v Českém Krumlově, náměstí Svornosti 1, se sídlem Kaplická 439 

 
Č.j. : 42895/2016/OVV/FE-7 Datum :  19. 8. 2016 

 

Rozhodnutí 
 

Městský úřad v Českém Krumlově projednal podle §62 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

zákona č.212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. zákona 

č.204/2000Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č.491/2001 Sb. a 

zákona č. 418/2004 Sb., ( dále jen " zákon o volbách do Parlamentu"), přihlášku k registraci politické 

strany (politického hnutí,koalice, nezávislého kandidáta) pro volby do Senátu Parlamentu České 

republiky, ve volebním obvodu č. 10, konané ve dnech 7. a 8. října 2016, a rozhodl takto : 

Podle § 62 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu registruje  přihlášku politického hnutí 

(politické strany, koalice, nezávislého kandidáta) Alternativa pro Českou republiku 2017 

pro kandidáta 

 

Ing. Radim Hreha 

 

Odůvodnění : 

 

Dne 28.7.2016 podalo politické hnutí Alternativa pro Českou republiku 2017 přihlášku k 

registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, ve volebním obvodu č. 10 se sídlem 

v Českém Krumlově, konané ve dnech 7. a 8. října 2016. 

Podle § 62 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu přezkoumal Městský úřad v Českém 

Krumlově jako orgán příslušný podle citovaného ustanovení  předloženou přihlášku k registraci. 

Podaná přihláška by podána v souladu se zněním § 60 zákona o volbách do Parlamentu a obsahovala 

všechny potřebné náležitosti dle znění § 61 cit. zák.   

Z výše jmenovaných důvodů bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

 

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí se může politická strana, která přihlášku k registraci podala, 

domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Českých Budějovicích ( § 86 a § 88 

zákona o volbách do  Parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje podle § 62 odst. 4 zákona o 

volbách do Parlamentu třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu, který 

rozhodnutí vydal. 

 

 

 

  

  Bc. Blanka Fenigbauerová 

  Městský úřad Český Krumlov 

  
 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 19.8.2016 

 

 

 

 

 



                                                                              

 

 

Městský úřad v Českém Krumlově, náměstí Svornosti 1, se sídlem Kaplická 439 

 
Č.j. : 42895/2016/OVV/FE-8 Datum :  19. 8. 2016 

 

Rozhodnutí 
 

Městský úřad v Českém Krumlově projednal podle §62 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

zákona č.212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. zákona 

č.204/2000Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č.491/2001 Sb. a 

zákona č. 418/2004 Sb., ( dále jen " zákon o volbách do Parlamentu"), přihlášku k registraci politické 

strany (politického hnutí,koalice, nezávislého kandidáta) pro volby do Senátu Parlamentu České 

republiky, ve volebním obvodu č. 10, konané ve dnech 7. a 8. října 2016, a rozhodl takto : 

Podle § 62 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu registruje  přihlášku koalice politické 

strany a politického hnutí s názvem (politické strany, hnutí, koalice, nezávislého kandidáta) TOP 09 a 

Starostové pro kandidáta 

 

Mgr. David Žák 

 

Odůvodnění : 

 

Dne 1.8.2016 podala koalice politické strany a politického hnutí TOP 09 a STAROSTOVÉ A 

NEZÁVISLÍ přihlášku k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, ve volebním 

obvodu č. 10 se sídlem v Českém Krumlově, konané ve dnech 7. a 8. října 2016. 

Podle § 62 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu přezkoumal Městský úřad v Českém 

Krumlově jako orgán příslušný podle citovaného ustanovení  předloženou přihlášku k registraci. 

Podaná přihláška by podána v souladu se zněním § 60 zákona o volbách do Parlamentu a obsahovala 

všechny potřebné náležitosti dle znění § 61 cit. zák.   

Z výše jmenovaných důvodů bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

 

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí se může politická strana, která přihlášku k registraci podala, 

domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Českých Budějovicích ( § 86 a § 88 

zákona o volbách do  Parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje podle § 62 odst. 4 zákona o 

volbách do Parlamentu třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu, který 

rozhodnutí vydal. 

 

 

 

  

  Bc. Blanka Fenigbauerová 

  Městský úřad Český Krumlov 

  
 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 19.8.2016 

 

 

 

 

 



                                                                              

 

 

Městský úřad v Českém Krumlově, náměstí Svornosti 1, se sídlem Kaplická 439 

 
Č.j. : 42895/2016/OVV/FE-9 Datum :  19. 8. 2016 

 

Rozhodnutí 
 

Městský úřad v Českém Krumlově projednal podle §62 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o 

volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

zákona č.212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. zákona 

č.204/2000Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č.491/2001 Sb. a 

zákona č. 418/2004 Sb., ( dále jen " zákon o volbách do Parlamentu"), přihlášku k registraci politické 

strany (politického hnutí,koalice, nezávislého kandidáta) pro volby do Senátu Parlamentu České 

republiky, ve volebním obvodu č. 10, konané ve dnech 7. a 8. října 2016, a rozhodl takto : 

Podle § 62 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu registruje  přihlášku politické strany 

(politické strany, hnutí, koalice, nezávislého kandidáta) Úsvit – Národní Koalice 

pro kandidáta 

 

Ing. Marie Paukejová 

 

Odůvodnění : 

 

Dne 1.8.2016 podala politická strana Úsvit – Národní Koalice přihlášku k registraci pro volby 

do Senátu Parlamentu České republiky, ve volebním obvodu č. 10 se sídlem v Českém Krumlově, 

konané ve dnech 7. a 8. října 2016. 

Podle § 62 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu přezkoumal Městský úřad v Českém 

Krumlově jako orgán příslušný podle citovaného ustanovení  předloženou přihlášku k registraci. 

Podaná přihláška by podána v souladu se zněním § 60 zákona o volbách do Parlamentu a obsahovala 

všechny potřebné náležitosti dle znění § 61 cit. zák.   

Z výše jmenovaných důvodů bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

 

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí se může politická strana, která přihlášku k registraci podala, 

domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Českých Budějovicích ( § 86 a § 88 

zákona o volbách do  Parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje podle § 62 odst. 4 zákona o 

volbách do Parlamentu třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu, který 

rozhodnutí vydal. 

 

 

 

  

  Bc. Blanka Fenigbauerová 

  Městský úřad Český Krumlov 

  
 

Vyvěšeno na úřední desce dne : 19.8.2016 

 

 

 

 


