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ROZHODNUTÍ

Městský v Dobříši přislušný jako registračníúřad ve smyslu us1, § !1 odst. 3 zákona Č,
4glt2}ó1 §b., o uólua"r, áo- zastupitelstev obcí a o změně někteqých zákonŮ, ve znění
pozdějšíchpředpisů, (dále jen ,zákon o volbách"), projednal podle ust. § 23 odst- 1 zákona o
votnacrr, tanoioátni listinu Úoleúní strany sdruženínezávislých kandidátŮ - §voboda a Přímá
demokiacie (§pD} pro volby do Zastupiielstva obce Obořiště konané ve dnech ve dnech 23, a
24, září2022, a rozhodltakto:
podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách registruie kandidátní listinu volební strany
Svoboda a přímá demokracie (SPD).

odůvodnění
Dne 19, 07. ?022 podala votební strana snázvem Svoboda a přímá demokracie (SPD)
kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce ObořiŠtě konané ve dnech 23. a 24. září
2022, Kandidátní listina véetně příloh byla podána ve stanovené lhŮtě a obsahovala veŠkeré
náležitosti dané zákonem o volbách do zastupitelstev obcÍ. S ohledem na výŠeuvedené Proto
registračníúřad rozhodlzpůsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí,

Poučení
proti tomuto rozhodnuti se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu PodalY,
o
domáhat do 2 dnů od jeho doruěení ochrany u Krajského soudu v Praze (§ 59 odst. 2 zákona
volbách; za doručenése rozhodnutí považújepodle ust, § 23 odst. 4 zákona o volbách třetím
dnem ode dne jeho vyvěšení na rjřední desce obecního úřadu, kter'ý rozhodnutí vYdal).
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Rozdělovník
Zmocněnec volební strany / nezávislý kandidáV
Zmocněnec volebních stran a nezávisli kandidáti, kteří podali kandidátní listinu do
zastupitelstva obce Obořiště
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