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Informace o registraci přihlášek k registraci pro volby do Senátu PČR 
 
Podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů tímto Městský úřad Česká 
Lípa, jakožto pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu, informuje starosty o registraci 
přihlášek k registraci pro volby do Senátu Parlamentu ve volebním obvodu č. 36 – Česká 
Lípa: 
politické hnutí – politická strana - název    jméno a příjmení kandidáta 
politické hnutí  ANO 2011     Bc. Milan Adamec 
politické hnutí  PRO Sport a Zdraví    Libor Kleibl 
politické hnutí  Starostové pro Liberecký kraj  Jiří Vosecký 
politická strana Česká strana sociálně demokratická  Ing. Karel Kapoun 
politická strana Komunistická strana Čech a Moravy  Jan Dvořák  
politická strana Občanská demokratická strana  MUDr. Karel Tejnora 
politická strana Strana Práv Občanů    MUDr. Miroslav Coufal 
politická strana Strana svobodných občanů   JUDr. Oldřich Voženílek 
politická strana Strana zelených    Josef Jadrný  
 
Závěrem si dovolujeme podotknout, že vzhledem ke společnému konání voleb do 
zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR v r. 2014 a vzhledem k ust. § 70 zák. č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, který stanoví - cit.: „Konají-li se volby do 
zastupitelstev obcí společně s volbami do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu, plní okrskové 
volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do 
Poslanecké sněmovny nebo do Senátu.“ informace pověřeného obecního úřadu v sídle 
volebního obvodu o tom, které subjekty byly zaregistrovány pro volby do Senátu 2014 nemá 
význam z hlediska delegování do okrskových volebních komisí, neboť dle cit. ust. § 70 
zákona o volbách do zastupitelstev obcí právo delegovat své zástupce do okrskových 
volebních komisí je umožněno pouze volebním stranám, které byly zaregistrovány pro volby 
do zastupitelstva dané obce. 
 
 
 
 
Bc. Olga Janatová v. r. 
jméno, příjmení a podpis 
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obecního úřadu v sídle volebního obvodu 
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