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ROZHODNUTÍ
Pověřený obecní úřad Magistrát města Pardubic, ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), jako příslušný
registrační úřad podle ustanovení § 60 odst. 4 zákona o volbách do Parlamentu, přezkoumal podle
ustanovení § 62 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu, přihlášku k registraci politického hnutí
Svoboda a přímá demokracie (SPD), pro volby do Senátu, které se konají v senátním volebním obvodu
č. 43, Pardubice, ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl takto:
Podle ustanovení § 62 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu r e g i s t r u j e přihlášku k registraci
politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a jejího kandidáta MUDr. Jaromír Nosek.
Odůvodnění:
Dne 13.07.2022 v 15:30 hod. podal zmocněnec politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
přihlášku k registraci pro volby konané v senátním volebním obvodu č. 43, Pardubice, ve dnech 23. a 24.
září 2022.
Přihláška k registraci včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti
dané zákonem o volbách do Parlamentu. S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl
způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 86 zákona o volbách do Parlamentu mohou ostatní
politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislí kandidáti, kteří podali přihlášku k registraci v tomto
volebním obvodu, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného rozhodnutí ochrany u
Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích (§ 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 pověřeného obecního úřadu, který rozhodnutí vydal.
Irena Málková, v.r.
právní oddělení

1z2

Vyvěšeno na úřední desce dne: 05.08.2022

Rozdělovník:
zmocněnec volební strany Svoboda a přímá demokracie (SPD)
zmocněnec volební strany Společně pro prosperující Pardubicko – ČSSD v koalici se Stranou
soukromníků České republiky a s podporou uskupení 3PK, hnutí Pardubáci společně a Patrioti Pardubic
volební strana NEZÁVISLÝ KANDIDÁT
zmocněnec volební strany BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA
zmocněnec volební strany koalice KDU-ČSL a Nestraníci
zmocněnec volební strany ANO 2011
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