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R O Z H O D N U T Í 
 
Magistrát města Frýdku-Místku, příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do zastupitelstev obcí”), přezkoumal podle ust. § 23 
odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany politické strany 
 

Komunistická strana Čech a Moravy 
 
pro volby do zastupitelstva města Frýdek-Místek, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl 
takto: 
 
Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e 
kandidátní listinu volební strany politické strany 
 

Komunistická strana Čech a Moravy 
 
pro volby do zastupitelstva města Frýdek-Místek. 
 

P o u č e n í 
 

Podle ust. § 59 odst. 2 zák. o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou 
ostatní volební strany, které podaly kandidátní listiny pro volby do téhož zastupitelstva do  
2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Ostravě. 
Podle ust. § 23 odst. 4 zák. o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za doručené 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. 
 
     
Mgr. Martin Garba 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne 2. srpna 2022 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Antonín Kuboš, zmocněnec politické strany KSČM 
Markéta Nowaková, zmocněnec politického hnutí ANO 2011 
Ing. Hana Stolařová, zmocněnec politického hnutí Frýdečané a Místečané 
Marta Kolegová, zmocněnec koalice politických stran KDU-ČSL, ODS, TOP 09 
Vilém Naleraj, zmocněnec koalice politické strany ČSSD, politického hnutí OSN 
Antonín Kuboš, zmocněnec politické strany KSČM 
JUDr. Luděk Korč, zmocněnec politického hnutí Naše Město F-M 
Mgr. Martin Sládeček, zmocněnec politického hnutí SPD 
Mgr. Jan Lörinc, zmocněnec politické strany Piráti 
Jiří Anderle, zmocněnec družení politické strany DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a nezávislých kandidátů 
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