
 
Kandidátních listiny podané do zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny 

podávají Magistrátu hl. m. Prahy – rozhodnutí ve věci registrace kandidátních listin 
 
 

Volební strany jsou v tomto přehledu uvedeny v abecedním pořadí. Losování pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích 
bude provedeno nejdříve po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu. 
 
 
Městská část Praha – Benice 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

BENICE – MÍSTO PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT sdružení nezávislých kandidátů registrace 

 
Městská část Praha – Březiněves 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

OBČANÉ PRO BŘEZINĚVES sdružení nezávislých kandidátů registrace 

 
Městská část Praha – Dolní Chabry 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

184 00.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY sdružení nezávislých kandidátů registrace 

Občanská demokratická strana politická strana registrace 

VOLBA PRO CHABRY sdružení politického hnutí a nezávislých 
kandidátů 

registrace 

 
 

http://urdeska.praha.eu/files/Registrace%20-%20BENICE%20%E2%80%93%20M%C3%8DSTO%20PRO%20SPOKOJEN%C3%9D%20%C5%BDIVOT.pdf?ids=GzIQft2YjKaLgpWk72UZOA==
http://urdeska.praha.eu/files/B%C5%99ezin%C4%9Bves.pdf?ids=vKa-pbxpl-qTtSPQTYUGX4FXusDA==
http://urdeska.praha.eu/files/Doln%C3%AD%20Chabry%20-%20ZA%20LEP%C5%A0%C3%8D%20CHABRY.pdf?ids=gNDkqo-pbxpl-YjF38hfILA3IZ0Q==
http://urdeska.praha.eu/files/Doln%C3%AD%20Chabry%20-%20ODS.pdf?ids=pcOA6IU-pbxpl-Exh3LP55Bjc-pbxpl--pbxpl-g==
http://urdeska.praha.eu/files/Doln%C3%AD%20Chabry%20-%20VOLBA%20PRO%20CHABRY.pdf?ids=xTgJpw7wCGeADJhCLNrIXA==


Městská část Praha – Dolní Měcholupy 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

ANO 2011 politické hnutí registrace 

Česká strana sociálně demokratická politická strana registrace 

Naše Obec politické hnutí registrace 

Sdružení ODS, TOP 09 a nezávislých 
kandidátů 

sdružení politických stran a nezávislých 
kandidátů 

registrace 

 
Městská část Praha – Dolní Počernice 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

DOLNÍ 2018 koalice politických stran registrace 

Křesťanská a demokratická unie – 
Československá strana lidová 

politická strana registrace 

Občanská demokratická strana politická strana registrace 

PRO Dolní Počernice sdružení nezávislých kandidátů registrace 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ politické hnutí registrace 

 
Městská část Praha – Královice 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

Sdružení pro Královice sdružení nezávislých kandidátů registrace 

 
 
 
 

http://urdeska.praha.eu/files/Doln%C3%AD%20M%C4%9Bcholupy%20-%20ANO%202011.pdf?ids=hL4wdW5L0vfM2etVWQmW7Q==
http://urdeska.praha.eu/files/Doln%C3%AD%20M%C4%9Bcholupy%20-%20%C4%8CSSD.pdf?ids=J-pbxpl-Kaw2Ia9pwFWyec2-pbxsh-bryQ==
http://urdeska.praha.eu/files/Doln%C3%AD%20M%C4%9Bcholupy%20-%20Na%C5%A1e%20Obec.pdf?ids=XlQLgVRSVecFJGhDwmsxpA==
http://urdeska.praha.eu/files/Doln%C3%AD%20M%C4%9Bcholupy%20-%20Sdru%C5%BEen%C3%AD.pdf?ids=ZDEW3-pbxpl-Z4307aITlTnt20zA==
http://urdeska.praha.eu/files/Doln%C3%AD%20Po%C4%8Dernice%20-%20DOLN%C3%8D%202018.pdf?ids=7W1daTUf4OPQhCGvzTZsuA==
http://urdeska.praha.eu/files/Doln%C3%AD%20Po%C4%8Dernice%20-%20KDU-%C4%8CSL.pdf?ids=sJDb1W9rdKUDCPdaKrnN8w==
http://urdeska.praha.eu/files/Doln%C3%AD%20Po%C4%8Dernice%20-%20ODS.pdf?ids=v33kKDfSlBipQ2o-pbxsh-TMEvVQ==
http://urdeska.praha.eu/files/Doln%C3%AD%20Po%C4%8Dernice%20-%20PRO.pdf?ids=qfftFwoH6AdYW7sad5LqTA==
http://urdeska.praha.eu/files/Doln%C3%AD%20Po%C4%8Dernice%20-%20STAN.pdf?ids=4Z0QIoqLQ2HSK8O3TGCYwQ==
http://urdeska.praha.eu/files/Kr%C3%A1lovice.pdf?ids=wkb-pbxpl-qJ9uoAkgr8UIhYKMpw==


Městská část Praha – Koloděje 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

Naděje pro Koloděje sdružení nezávislých kandidátů registrace 

Občanská demokratická strana politická strana registrace 

SPOLEČNÉ KOLODĚJE sdružení politické strany a nezávislých 
kandidátů 

registrace 

TJ Slavoj Koloděje sdružení nezávislých kandidátů registrace 

 
Městská část Praha – Křeslice 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

Okolo Křeslic sdružení nezávislých kandidátů registrace 

SPOLEČNĚ PRO KŘESLICE sdružení nezávislých kandidátů registrace 

 
Městská část Praha – Kunratice 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

ANO 2011 politické hnutí registrace 

Česká strana sociálně demokratická politická strana registrace 

„Hnutí Praha-Kunratice“ s podporou Starostů a 
nezávislých 

koalice registrace 

Koalice nezávislých kandidátů a KDU-ČSL sdružení politické strany a nezávislých 
kandidátů 

registrace 

Občanská demokratická strana politická strana registrace 

TOP 09 politická strana registrace 

http://urdeska.praha.eu/files/Kolod%C4%9Bje%20-%20Nad%C4%9Bje%20pro%20Kolod%C4%9Bje.pdf?ids=NktNd6GUiy4i-pbxsh-7Cd1-pbxpl-6jDQ==
http://urdeska.praha.eu/files/Kolod%C4%9Bje%20-%20ODS.pdf?ids=kNGKQp27EmDB-pbxsh-9RUrueMSw==
http://urdeska.praha.eu/files/Kolod%C4%9Bje%20-%20SPOLE%C4%8CN%C3%89%20KOLOD%C4%9AJE.pdf?ids=osVOoO2rXAu57oqmUDVB-pbxpl-g==
http://urdeska.praha.eu/files/Kolod%C4%9Bje%20-%20TJ%20Slavoj.pdf?ids=SSA76WoV1XOh4UUI-pbxpl-HulaA==
http://urdeska.praha.eu/files/K%C5%99eslice%20-%20Okolo%20K%C5%99eslic.pdf?ids=l83pbEUlFy9vosYdIL6H-pbxsh-w==
http://urdeska.praha.eu/files/K%C5%99eslice%20-%20SPOLE%C4%8CN%C4%9A%20PRO%20K%C5%98ESLICE.pdf?ids=ktw9eyWCXt6M17CfzIeqfQ==
http://urdeska.praha.eu/files/Kunratice%20-%20ANO%202011.pdf?ids=KG7bJRg8o1SlF5bhODrh2Q==
http://urdeska.praha.eu/files/Kunratice%20-%20%C4%8CSSD.pdf?ids=3Dlsl1Azbpm0cgKTIKiyMg==
http://urdeska.praha.eu/files/Kunratice%20-%20Hnut%C3%AD%20Praha-Kunratice.pdf?ids=gOfxCrGdyGTI9D3N7QzI9w==
http://urdeska.praha.eu/files/Kunratice%20-%20Koalice.pdf?ids=9R3v9gsAuNVsYN7e2dw2NQ==
http://urdeska.praha.eu/files/Kunratice%20-%20ODS.pdf?ids=Kr936rwp8Q2-pbxsh-Fj6ydCjA5g==
http://urdeska.praha.eu/files/Kunratice%20-%20TOP%2009.pdf?ids=9r0n-pbxsh-Rnr2KX3y7WWX5SLsg==


 
Městská část Praha – Lipence 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

HaFo Lipaňáků sdružení nezávislých kandidátů registrace 

Jednotné Lipence sdružení politické strany a nezávislých 
kandidátů 

registrace 

Občanská demokratická strana politická strana registrace 

Pro Prahu sdružení politického hnutí a nezávislých 
kandidátů 

registrace 

Sdružení pro Lipence sdružení nezávislých kandidátů registrace 

 
Městská část Praha – Lochkov 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

„Sdružení Lochkov 2018“ sdružení nezávislých kandidátů registrace 

 
Městská část Praha – Nebušice 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

1. NEBUŠICKÉ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 
KANDIDÁTŮ 

sdružení nezávislých kandidátů registrace 

BUDOUCNOST NEBUŠIC sdružení nezávislých kandidátů registrace 

Česká strana sociálně demokratická a mladí 
pro Nebušice 

sdružení politické strany a nezávislých 
kandidátů 

registrace 

Občanská demokratická strana politická strana registrace 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ politické hnutí registrace 

 

http://urdeska.praha.eu/files/Lipence%20-%20HaFo.pdf?ids=RzS4TrpeejNRT1NzDTUWsA==
http://urdeska.praha.eu/files/Lipence%20-%20Jednotn%C3%A9%20Lipence.pdf?ids=gAk4e4sDdcaVSP-pbxsh-sLpXlww==
http://urdeska.praha.eu/files/Lipence%20-%20ODS.pdf?ids=iK2sqCQLGjG4-pbxpl-5qH35dzSg==
http://urdeska.praha.eu/files/Lipence%20-%20Pro%20Prahu.pdf?ids=WclipPDfIM-pbxpl-MgqQevnwkcw==
http://urdeska.praha.eu/files/Lipence%20-%20Sdru%C5%BEen%C3%AD%20pro%20Lipence.pdf?ids=CSk9ha-pbxpl-OZQOWEux1diz-pbxsh-hA==
http://urdeska.praha.eu/files/Lochkov%20-%20Sdru%C5%BEen%C3%AD%20Lochkov.pdf?ids=TuP9vswsQUCifukrgUTO-pbxpl-w==
http://urdeska.praha.eu/files/Nebu%C5%A1ice%20-%201.%20NEBU%C5%A0ICK%C3%89%20SDRU%C5%BDEN%C3%8D.pdf?ids=hf97tC4AzGmSc8Rsrvujpg==
http://urdeska.praha.eu/files/Nebu%C5%A1ice%20-%20Budoucnost.pdf?ids=-pbxpl-st3AJac37HaUIhTOeAuQA==
http://urdeska.praha.eu/files/Nebu%C5%A1ice%20-%20%C4%8CSSD.pdf?ids=tMgkOPQaIpUXgS7r6W5rlA==
http://urdeska.praha.eu/files/Nebu%C5%A1ice%20-%20ODS.pdf?ids=QmBo3V4tG6-pbxpl-GVUAuQfn10Q==
http://urdeska.praha.eu/files/Nebu%C5%A1ice%20-%20STAN.pdf?ids=d0txibLziLfroZNSEbRQvA==


Městská část Praha – Nedvězí 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

Sdružení nezávislých kandidátů Nedvězí sdružení nezávislých kandidátů registrace 

 
Městská část Praha – Přední Kopanina 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

PRO KOPANINU sdružení nezávislých kandidátů registrace 

Za Kopaninu krásnější sdružení nezávislých kandidátů registrace 

 
Městská část Praha – Řeporyje 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

ANO 2011 politické hnutí registrace 

Koalice Strany zelených a České pirátské 
strany 

koalice registrace 

Křesťanská a demokratická unie – 
Československá strana lidová 

politická strana registrace 

Občanská demokratická strana politická strana registrace 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 
ŘEPORYJE 

sdružení politického hnutí a nezávislých 
kandidátů 

registrace 

 
Městská část Praha – Satalice 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

ANO 2011 politické hnutí registrace 

Křesťanská a demokratická unie – 
Československá strana lidová 

politická strana registrace 

http://urdeska.praha.eu/files/Nedv%C4%9Bz%C3%AD%20-%20Sdru%C5%BEen%C3%AD%20nez%C3%A1visl%C3%BDch%20kandid%C3%A1t%C5%AF.pdf?ids=a7z3sFNgmgdEJrDv7Skzcw==
http://urdeska.praha.eu/files/P%C5%99edn%C3%AD%20Kopanina%20-%20PRO%20KOPANINU.pdf?ids=kBfZyrYSkkxw-pbxsh-wi4A-pbxsh-8HUg==
http://urdeska.praha.eu/files/P%C5%99edn%C3%AD%20Kopanina%20-%20Za%20Kopaninu%20kr%C3%A1sn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD.pdf?ids=niKzAXT0-pbxsh-l-pbxpl-dnjxT4PSz-pbxsh-w==
http://urdeska.praha.eu/files/%C5%98eporyje%20-%20ANO%202011.pdf?ids=xthWLC9ykSbIA64btH-pbxsh-BHg==
http://urdeska.praha.eu/files/%C5%98eporyje%20-%20Koalice.pdf?ids=CC99fSkevsGvdvzlMMxQOw==
http://urdeska.praha.eu/files/%C5%98eporyje%20-%20KDU-%C4%8CSL.pdf?ids=U5IR7qb67IUyAZa3HJgO1A==
http://urdeska.praha.eu/files/%C5%98eporyje%20-%20ODS.pdf?ids=6WqmtFuxkSyAzgq8ijGEWg==
http://urdeska.praha.eu/files/%C5%98eporyje%20-%20Sdru%C5%BEen%C3%AD%20nez%C3%A1visl%C3%BDch%20kandid%C3%A1t%C5%AF.pdf?ids=fHApC-pbxpl-6Uz2xZzsHrtI9m4w==
http://urdeska.praha.eu/files/Satalice%20-%20ANO%202011.pdf?ids=JeTa4DULy8aWArPKdyQDLg==
http://urdeska.praha.eu/files/Satalice%20-%20KDU-%C4%8CSL.pdf?ids=V-pbxpl--pbxsh-ScndAesL2-pbxsh-tDSW1uQbA==


Občanská demokratická strana politická strana registrace 

Pro Satalice sdružení politického hnutí a nezávislých 
kandidátů 

registrace 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ politické hnutí registrace 

 
Městská část Praha – Slivenec 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

ANO 2011 politické hnutí registrace 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ politické hnutí registrace 

 
Městská část Praha – Šeberov 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

ANO 2011 politické hnutí registrace 

DOBŘÍ SOUSEDÉ s podporou ODS sdružení politického hnutí a nezávislých 
kandidátů 

registrace 

PRO LEPŠÍ OBEC sdružení politického hnutí a nezávislých 
kandidátů 

registrace 

Sdružení nezávislých kandidátů Pro Hrnčíře a 
Šeberov 

sdružení nezávislých kandidátů registrace 

TOP 09 politická strana registrace 

 
Městská část Praha – Štěrboholy 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

Občanská demokratická strana politická strana registrace 

http://urdeska.praha.eu/files/Satalice%20-%20ODS.pdf?ids=q-pbxsh-99bfnoIKenGM4t-pbxpl-vnxRg==
http://urdeska.praha.eu/files/Satalice%20-%20Pro%20Satalice.pdf?ids=vZJ1sib73sF-pbxpl-YohaMNP9-pbxsh-Q==
http://urdeska.praha.eu/files/Satalice%20-%20STAN.pdf?ids=CMJAw2CI-pbxpl-hNR3aTXDkCNDA==
http://urdeska.praha.eu/files/Slivenec%20-%20ANO%202011.pdf?ids=f0SPamoIA6pajj0q56PFgQ==
http://urdeska.praha.eu/files/Slivenec%20-%20STAN.pdf?ids=-pbxpl-K4ZX4LGdRfpX3-pbxpl-lIMuDFw==
http://urdeska.praha.eu/files/%C5%A0eberov%20-%20ANO%202011.pdf?ids=aBd93CXEtA7j02bYudYHEw==
http://urdeska.praha.eu/files/%C5%A0eberov%20-%20Dob%C5%99%C3%AD%20soused%C3%A9.pdf?ids=ub-pbxsh-QaQkCgdsEzUKYqx4PWA==
http://urdeska.praha.eu/files/%C5%A0eberov%20-%20Pro%20lep%C5%A1%C3%AD%20obec.pdf?ids=5SnvxO1QtoHHa3MnJLe2DA==
http://urdeska.praha.eu/files/%C5%A0eberov%20-%20Pro%20Hrn%C4%8D%C3%AD%C5%99e%20a%20%C5%A0eberov.pdf?ids=ADiwp6hNNyVzVHJvMqblRg==
http://urdeska.praha.eu/files/%C5%A0eberov%20-%20TOP%2009.pdf?ids=MTUJPD4kaFuiPqgFcmdrDA==
http://urdeska.praha.eu/files/%C5%A0t%C4%9Brboholy%20-%20ODS.pdf?ids=kWz-pbxsh-9IHGTXVhAryVXosWLw==


TOP 09 politická strana registrace 

 
Městská část Praha – Troja 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

Trojské Fórum sdružení politické strany a nezávislých 
kandidátů 

registrace 

TROJSKÝ KŮŇ 2018 – sdružení nezávislých 
kandidátů a politického hnutí STAROSTOVÉ A 
NEZÁVISLÍ 

sdružení politického hnutí a nezávislých 
kandidátů 

registrace 

 
Městská část Praha – Vinoř 
Název volební strany Typ volební strany Rozhodnutí 

ANO 2011 politické hnutí registrace 

Česká strana sociálně demokratická politická strana registrace 

Občanská demokratická strana politická strana registrace 

SDRUŽENÍ PRO VINOŘ sdružení politického hnutí a nezávislých 
kandidátů 

registrace 

VINOŔ – MÍSTO PRO ŽIVOT, sdružení KDU-
ČSL, Pirátů, TOP 09 a nezávislých kandidátů 

sdružení politických stran a nezávislých 
kandidátů 

registrace 

 

http://urdeska.praha.eu/files/%C5%A0t%C4%9Brboholy%20-%20TOP%2009.pdf?ids=YgHwn88FwxaL2QRNOJBF0A==
http://urdeska.praha.eu/files/Troja%20-%20Trojsk%C3%A9%20F%C3%B3rum.pdf?ids=4E2VVc6p-pbxsh-1LxvoXgJt9q9g==
http://urdeska.praha.eu/files/Troja%20-%20Trojsk%C3%BD%20k%C5%AF%C5%88.pdf?ids=NmTqe-pbxsh-J-pbxsh-VN8gcmyzQ54UGA==
http://urdeska.praha.eu/files/Vino%C5%99%20-%20ANO%202011.pdf?ids=M6pcnYQm4FXMJVBqZwURVQ==
http://urdeska.praha.eu/files/Vino%C5%99%20-%20%C4%8CSSD.pdf?ids=bekrTGTktHLJOGEkSsTPSQ==
http://urdeska.praha.eu/files/Vino%C5%99%20-%20ODS.pdf?ids=xE6XOzA42iLpuMPyp94wgw==
http://urdeska.praha.eu/files/Vino%C5%99%20-%20Sdru%C5%BEen%C3%AD%20pro%20Vino%C5%99.pdf?ids=YfMUFewXi0SUrl56GR9LxA==
http://urdeska.praha.eu/files/Vino%C5%99%20-%20M%C3%ADsto%20pro%20%C5%BEivot.pdf?ids=ku568Jv3-pbxpl-yzC-pbxpl-qbSmKDE8w==
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