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Číslo jednací:  MěÚ/38517/2022/SEK       V Čáslavi 02. srpna 2022 
Spis. značka:  1675/2022  

 

Městský úřad Čáslav, ve smyslu ustanovení § 6 písm. e) 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“) jako příslušný registrační úřad podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 

přezkoumal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu 

volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Jiří Beneš pro volby do Zastupitelstva obce Souňov konané ve 

dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí o   r e g i s t r a c i   

kandidátní listiny volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Jiří Beneš. 

Odůvodnění 

Dne 12. července 2022 ve 12:30 hodin podala volební strana s názvem Jiří Beneš kandidátní listinu pro volby 

do Zastupitelstva obce Souňov konané ve dnech 23. a 24. září 2022.  

Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti dané 

zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl 

způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může 

volební strana, která podala kandidátní listinu, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného 

rozhodnutí ochrany u soudu, kterým je podle § 61 zákona o volbách do zastupitelstev obcí příslušný Krajský 

soud v Praze  

Rozhodnutí se podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí považuje za doručené 

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

 

Kateřina Jetlebová, v.r. 

pracovník registračního úřadu 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

ROZDĚLOVNÍK:  

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

Jiří Beneš, nezávislý kandidát     Radek Kučera, nezávislý kandidát  

Luděk Čejka, nezávislý kandidát     Miroslav Málek, nezávislý kandidát  

Ing. Pavlína Daňková, nezávislý kandidát   Petr Moravec, nezávislý kandidát  

Květoslava Deverová, nezávislý kandidát   Michal Procházka, nezávislý kandidát  

Barbora Kocourková, nezávislý kandidát    

http://www.meucaslav.cz/
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Číslo jednací:  MěÚ/37821/2022/SEK       V Čáslavi 02. srpna 2022 
Spis. značka:  1675/2022   

 

Městský úřad Čáslav, ve smyslu ustanovení § 6 písm. e) 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“) jako příslušný registrační úřad podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 

přezkoumal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu 

volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Luděk Čejka pro volby do Zastupitelstva obce Souňov konané 

ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí o   r e g i s t r a c i   

kandidátní listiny volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Luděk Čejka. 

Odůvodnění 

Dne 7. července 2022 v 9:15 hodin podala volební strana s názvem Luděk Čejka kandidátní listinu pro volby 

do Zastupitelstva obce Souňov konané ve dnech 23. a 24. září 2022.  

Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti dané 

zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl 

způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může 

volební strana, která podala kandidátní listinu, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného 

rozhodnutí ochrany u soudu, kterým je podle § 61 zákona o volbách do zastupitelstev obcí příslušný Krajský 

soud v Praze  

Rozhodnutí se podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí považuje za doručené 

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

 

Kateřina Jetlebová, v.r. 

pracovník registračního úřadu 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

ROZDĚLOVNÍK:  

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

Jiří Beneš, nezávislý kandidát     Radek Kučera, nezávislý kandidát  

Luděk Čejka, nezávislý kandidát     Miroslav Málek, nezávislý kandidát  

Ing. Pavlína Daňková, nezávislý kandidát   Petr Moravec, nezávislý kandidát  

Květoslava Deverová, nezávislý kandidát   Michal Procházka, nezávislý kandidát  

Barbora Kocourková, nezávislý kandidát 

http://www.meucaslav.cz/
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Číslo jednací:  MěÚ/39499/2022/SEK       V Čáslavi 02. srpna 2022 
Spis. značka:  1675/2022  

 

Městský úřad Čáslav, ve smyslu ustanovení § 6 písm. e) 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“) jako příslušný registrační úřad podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 

přezkoumal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu 

volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Ing. Pavlína Daňková pro volby do Zastupitelstva obce Souňov 

konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí o   r e g i s t r a c i   

kandidátní listiny volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Ing. Pavlína Daňková. 

Odůvodnění 

Dne 19. července 2022 v 15:00 hodin podala volební strana s názvem Ing. Pavlína Daňková kandidátní 

listinu pro volby do Zastupitelstva obce Souňov konané ve dnech 23. a 24. září 2022.  

Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti dané 

zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl 

způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může 

volební strana, která podala kandidátní listinu, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného 

rozhodnutí ochrany u soudu, kterým je podle § 61 zákona o volbách do zastupitelstev obcí příslušný Krajský 

soud v Praze  

Rozhodnutí se podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí považuje za doručené 

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

 

Kateřina Jetlebová, v.r. 

pracovník registračního úřadu 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

ROZDĚLOVNÍK:  

 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

Jiří Beneš, nezávislý kandidát     Radek Kučera, nezávislý kandidát  

Luděk Čejka, nezávislý kandidát     Miroslav Málek, nezávislý kandidát  

Ing. Pavlína Daňková, nezávislý kandidát   Petr Moravec, nezávislý kandidát  

Květoslava Deverová, nezávislý kandidát   Michal Procházka, nezávislý kandidát  

Barbora Kocourková, nezávislý kandidát 

http://www.meucaslav.cz/
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Číslo jednací:  MěÚ/38643/2022/SEK       V Čáslavi 02. srpna 2022 
Spis. značka:  1675/2022  
 

  
 

 

Městský úřad Čáslav, ve smyslu ustanovení § 6 písm. e) 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“) jako příslušný registrační úřad podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 

přezkoumal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu 

volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Květoslava Deverová pro volby do Zastupitelstva obce Souňov 

konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí o   r e g i s t r a c i   

kandidátní listiny volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Květoslava Deverová. 

Odůvodnění 

Dne 13. července 2022 v 10:40 hodin podala volební strana s názvem Květoslava Deverová kandidátní 

listinu pro volby do Zastupitelstva obce Souňov konané ve dnech 23. a 24. září 2022.  

Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti dané 

zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl 

způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může 

volební strana, která podala kandidátní listinu, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného 

rozhodnutí ochrany u soudu, kterým je podle § 61 zákona o volbách do zastupitelstev obcí příslušný Krajský 

soud v Praze  

Rozhodnutí se podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí považuje za doručené 

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

 

Kateřina Jetlebová, v.r. 

pracovník registračního úřadu 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

ROZDĚLOVNÍK:  

 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Jiří Beneš, nezávislý kandidát     Radek Kučera, nezávislý kandidát  

Luděk Čejka, nezávislý kandidát     Miroslav Málek, nezávislý kandidát  

Ing. Pavlína Daňková, nezávislý kandidát   Petr Moravec, nezávislý kandidát  

Květoslava Deverová, nezávislý kandidát   Michal Procházka, nezávislý kandidát  

Barbora Kocourková, nezávislý kandidát 

http://www.meucaslav.cz/
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Číslo jednací:  MěÚ/39171/2022/SEK       V Čáslavi 02. srpna 2022 
Spis. značka:  1675/2022  

 

  
 

Městský úřad Čáslav, ve smyslu ustanovení § 6 písm. e) 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“) jako příslušný registrační úřad podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 

přezkoumal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu 

volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Barbora Kocourková pro volby do Zastupitelstva obce Souňov 

konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí o   r e g i s t r a c i   

kandidátní listiny volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Barbora Kocourková. 

Odůvodnění 

Dne 18. července 2022 v 10:25 hodin podala volební strana s názvem Barbora Kocourková kandidátní listinu 

pro volby do Zastupitelstva obce Souňov konané ve dnech 23. a 24. září 2022.  

Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti dané 

zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl 

způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může 

volební strana, která podala kandidátní listinu, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného 

rozhodnutí ochrany u soudu, kterým je podle § 61 zákona o volbách do zastupitelstev obcí příslušný Krajský 

soud v Praze  

Rozhodnutí se podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí považuje za doručené 

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

 

Kateřina Jetlebová, v.r. 

pracovník registračního úřadu 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

ROZDĚLOVNÍK:  

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

Jiří Beneš, nezávislý kandidát     Radek Kučera, nezávislý kandidát  

Luděk Čejka, nezávislý kandidát     Miroslav Málek, nezávislý kandidát  

Ing. Pavlína Daňková, nezávislý kandidát   Petr Moravec, nezávislý kandidát  

Květoslava Deverová, nezávislý kandidát   Michal Procházka, nezávislý kandidát  

Barbora Kocourková, nezávislý kandidát 

http://www.meucaslav.cz/
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Číslo jednací:  MěÚ/39247/2022/SEK       V Čáslavi 02. srpna 2022 
Spis. značka:  1675/2022  

 

Městský úřad Čáslav, ve smyslu ustanovení § 6 písm. e) 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“) jako příslušný registrační úřad podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 

přezkoumal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu 

volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Radek Kučera pro volby do Zastupitelstva obce Souňov 

konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí o   r e g i s t r a c i   

kandidátní listiny volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Radek Kučera. 

Odůvodnění 

Dne 18. července 2022 ve 14:00 hodin podala volební strana s názvem Radek Kučera kandidátní listinu pro 

volby do Zastupitelstva obce Souňov konané ve dnech 23. a 24. září 2022.  

Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti dané 

zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl 

způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může 

volební strana, která podala kandidátní listinu, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného 

rozhodnutí ochrany u soudu, kterým je podle § 61 zákona o volbách do zastupitelstev obcí příslušný Krajský 

soud v Praze  

Rozhodnutí se podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí považuje za doručené 

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

 

Kateřina Jetlebová, v.r. 

pracovník registračního úřadu 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

ROZDĚLOVNÍK:  

 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

Jiří Beneš, nezávislý kandidát     Radek Kučera, nezávislý kandidát  

Luděk Čejka, nezávislý kandidát     Miroslav Málek, nezávislý kandidát  

Ing. Pavlína Daňková, nezávislý kandidát   Petr Moravec, nezávislý kandidát  

Květoslava Deverová, nezávislý kandidát   Michal Procházka, nezávislý kandidát  

Barbora Kocourková, nezávislý kandidát 

http://www.meucaslav.cz/
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Číslo jednací:  MěÚ/38851/2022/SEK       V Čáslavi 02. srpna 2022 
Spis. značka:  1675/2022  

 

Městský úřad Čáslav, ve smyslu ustanovení § 6 písm. e) 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“) jako příslušný registrační úřad podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 

přezkoumal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu 

volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Miroslav Málek pro volby do Zastupitelstva obce Souňov 

konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí o   r e g i s t r a c i   

kandidátní listiny volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Miroslav Málek. 

Odůvodnění 

Dne 14. července 2022 ve 12:05 hodin podala volební strana s názvem Miroslav Málek kandidátní listinu 

pro volby do Zastupitelstva obce Souňov konané ve dnech 23. a 24. září 2022.  

Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti dané 

zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl 

způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může 

volební strana, která podala kandidátní listinu, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného 

rozhodnutí ochrany u soudu, kterým je podle § 61 zákona o volbách do zastupitelstev obcí příslušný Krajský 

soud v Praze  

Rozhodnutí se podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí považuje za doručené 

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

 

Kateřina Jetlebová, v.r. 

pracovník registračního úřadu 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

ROZDĚLOVNÍK:  

 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

Jiří Beneš, nezávislý kandidát     Radek Kučera, nezávislý kandidát  

Luděk Čejka, nezávislý kandidát     Miroslav Málek, nezávislý kandidát  

Ing. Pavlína Daňková, nezávislý kandidát   Petr Moravec, nezávislý kandidát  

Květoslava Deverová, nezávislý kandidát   Michal Procházka, nezávislý kandidát  

Barbora Kocourková, nezávislý kandidát 

http://www.meucaslav.cz/


 
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV 

 

nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav  

Tel.: +420 327 300 230 | Mob.: +420 604 779 797 | jetlebova@meucaslav.cz | www.meucaslav.cz 
IČ: 00236021 | DIČ: CZ00236021 | DS: ffnbe7e   

 

  8 / 9 
 

 

Číslo jednací:  MěÚ/38962/2022/SEK       V Čáslavi 02. srpna 2022 
Spis. značka:  1675/2022  

 

Městský úřad Čáslav, ve smyslu ustanovení § 6 písm. e) 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“) jako příslušný registrační úřad podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 

přezkoumal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu 

volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Petr Moravec pro volby do Zastupitelstva obce Souňov 

konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí o   r e g i s t r a c i   

kandidátní listiny volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Petr Moravec. 

Odůvodnění 

Dne 15. července 2022 v 9:25 hodin podala volební strana s názvem Petr Moravec kandidátní listinu pro 

volby do Zastupitelstva obce Souňov konané ve dnech 23. a 24. září 2022.  

Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti dané 

zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl 

způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může 

volební strana, která podala kandidátní listinu, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného 

rozhodnutí ochrany u soudu, kterým je podle § 61 zákona o volbách do zastupitelstev obcí příslušný Krajský 

soud v Praze  

Rozhodnutí se podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí považuje za doručené 

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

 

Kateřina Jetlebová, v.r. 

pracovník registračního úřadu 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

ROZDĚLOVNÍK:  

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

Jiří Beneš, nezávislý kandidát     Radek Kučera, nezávislý kandidát  

Luděk Čejka, nezávislý kandidát     Miroslav Málek, nezávislý kandidát  

Ing. Pavlína Daňková, nezávislý kandidát   Petr Moravec, nezávislý kandidát  

Květoslava Deverová, nezávislý kandidát   Michal Procházka, nezávislý kandidát  

Barbora Kocourková, nezávislý kandidát 

http://www.meucaslav.cz/


 
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV 

 

nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav  
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Číslo jednací:  MěÚ/38516/2022/SEK       V Čáslavi 02. srpna 2022 
Spis. značka:  1675/2022  

 

Číslo jednací:  MěÚ/37159/2022/SEK       V Čáslavi 02. srpna 2022 
Spis. značka:  1675/2022  

 

Městský úřad Čáslav, ve smyslu ustanovení § 6 písm. e) 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“) jako příslušný registrační úřad podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 

přezkoumal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu 

volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Michal Procházka pro volby do Zastupitelstva obce Souňov 

konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí o   r e g i s t r a c i   

kandidátní listiny volební strany -  nezávislý kandidát s názvem Michal Procházka. 

Odůvodnění 

Dne 12. července 2022 v 10:40 hodin podala volební strana s názvem Michal Procházka kandidátní listinu 

pro volby do Zastupitelstva obce Souňov konané ve dnech 23. a 24. září 2022.  

Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti dané 

zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl 

způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může 

volební strana, která podala kandidátní listinu, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného 

rozhodnutí ochrany u soudu, kterým je podle § 61 zákona o volbách do zastupitelstev obcí příslušný Krajský 

soud v Praze  

Rozhodnutí se podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí považuje za doručené 

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

 

Kateřina Jetlebová, v.r. 

pracovník registračního úřadu 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

ROZDĚLOVNÍK:  

 

 

íslo jednací:  MěÚ/39092/2022       V Čáslavi 02. srpna 2022 
 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Jiří Beneš, nezávislý kandidát     Radek Kučera, nezávislý kandidát  

Luděk Čejka, nezávislý kandidát     Miroslav Málek, nezávislý kandidát  

Ing. Pavlína Daňková, nezávislý kandidát   Petr Moravec, nezávislý kandidát  

Květoslava Deverová, nezávislý kandidát   Michal Procházka, nezávislý kandidát  

Barbora Kocourková, nezávislý kandidát 

 

http://www.meucaslav.cz/

