
 
Přehled kandidátních listin podaných do zastupitelstev městských 

částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. 
Prahy 

 
 

Volební strany jsou v tomto přehledu uvedeny v abecedním pořadí. Lhůta pro podání 
kandidátních listin skončila dne 19. 7. 2022 v 16.00 hod. V současné době probíhá přezkum 
podaných kandidátních listin. 
 
 
Městská část Praha – Benice 

Název volební strany Typ volební strany 

BENICE – MÍSTO PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT sdružení nezávislých kandidátů 

 
Městská část Praha – Březiněves 

Název volební strany Typ volební strany 

OBČANÉ PRO BŘEZINĚVES – sdružení pro 
výstavbu ZŠ, Centra služeb a silničního obchvatu 
Březiněvsi 

sdružení nezávislých kandidátů 

SPOLEČNĚ ZA BŘEZINĚVES sdružení nezávislých kandidátů 

 
Městská část Praha – Dolní Chabry 

Název volební strany Typ volební strany 

18400.CZ S PODPOROU STAROSTŮ 
sdružení politického hnutí a nezávislých 
kandidátů 

Budoucnost pro Chabry sdružení nezávislých kandidátů 

Občanská demokratická strana politická strana 

VOLBA PRO CHABRY 
sdružení politické strany a nezávislých 
kandidátů 

 
Městská část Praha – Dolní Měcholupy 

Název volební strany Typ volební strany 

Naše Obec politické hnutí 

Občanská demokratická strana politická strana 

TOP 09 politická strana 

 
 
 
 
 



 
 
 
Městská část Praha – Dolní Počernice 

Název volební strany Typ volební strany 

DOLNÍ koalice 

Občané Dolních Počernic sdružení nezávislých kandidátů 

Občanská demokratická strana politická strana 

POČERNICKÁ PATNÁCTKA 
sdružení politického hnutí a nezávislých 
kandidátů 

 
Městská část Praha – Dubeč 

Název volební strany Typ volební strany 

ANO 2011 politické hnutí 

ČSSD a nezávislí kandidáti pro Prahu – Dubeč 
sdružení politické strany a nezávislých 
kandidátů 

Občanská demokratická strana politická strana 

 
Městská část Praha - Klánovice 

Název volební strany Typ volební strany 

ČAS PRO KLÁNOVICE – Sdružení strany LES a 
nezávislých kandidátů s podporou Pirátů 

sdružení politických stran a nezávislých 
kandidátů 

HLAS KLÁNOVIC, sdružení KDU-ČSL, ČSSD a 
nezávislých kandidátů 

sdružení politických strana nezávislých 
kandidátů 

KLIDNÉ KLÁNOVICE 22 sdružení nezávislých kandidátů 

Občanská demokratická strana politická strana 

STAN KLÁNOVICE 
sdružení politického hnutí a nezávislých 
kandidátů 

VIVAT KLÁNOVICE sdružení nezávislých kandidátů 

 
Městská část Praha - Koloděje 

Název volební strany Typ volební strany 

Naděje pro Koloděje sdružení nezávislých kandidátů 

MUDr. Martin Vlček, Ph.D. nezávislý kandidát 

TJ Slavoj Koloděje sdružení nezávislých kandidátů 

 
 



 
 
 
Městská část Praha - Královice 

Název volební strany Typ volební strany 

SDRUŽENÍ NAŠE KRÁLOVICE 2022 sdružení nezávislých kandidátů 

 
Městská část Praha - Křeslice 

Název volební strany Typ volební strany 

MY ZA KŘESLICE sdružení nezávislých kandidátů 

Okolo Křeslic sdružení nezávislých kandidátů 

Společně pro Křeslice – ODS a nezávislí kandidáti 
sdružení politické strany a nezávislých 
kandidátů 

 
Městská část Praha - Kunratice 

Název volební strany Typ volební strany 

„Hnutí Praha-Kunratice“ politické hnutí 

KUNRATICE SOBĚ sdružení nezávislých kandidátů 

Společně pro Kunratice ODS a KDU-ČSL koalice 

TOP 09 politická strana 

 
Městská část Praha - Lipence 

Název volební strany Typ volební strany 

HaFo Lipaňáků sdružení nezávislých kandidátů 

Lipenečtí nezávislí patrioti sdružení nezávislých kandidátů 

Sdružení pro Lipence sdružení nezávislých kandidátů 

SPOLU pro Lipence (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) koalice 

ZaLep – Za Lepší Lipence sdružení nezávislých kandidátů 

 
Městská část Praha - Lochkov 

Název volební strany Typ volební strany 

„Sdružení Lochkov 2022“ sdružení nezávislých kandidátů 

 

 



 
 
 
 
 
Městská část Praha - Nebušice 

Název volební strany Typ volební strany 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ politické hnutí 

Strana soukromníků České republiky politická strana 

 
Městská část Praha - Nedvězí 

Název volební strany Typ volební strany 

Sdružení nezávislých kandidátů Nedvězí sdružení nezávislých kandidátů 

 
Městská část Praha – Přední Kopanina 

Název volební strany Typ volební strany 

ZA KOPANINU KRÁSNĚJŠÍ S PODPOROU STAN 
sdružení politického hnutí a nezávislých 
kandidátů 

 
Městská část Praha - Řeporyje 

Název volební strany Typ volební strany 

KDU-ČSL politická strana 

NEZÁVISLÍ PRO ŘEPORYJE 
sdružení politického hnutí a nezávislých 
kandidátů 

Občané za lepší Řeporyje bez zbytečného betonu a 
neúspěšných komiků 

sdružení politické strany a nezávislých 
kandidátů 

Občanská demokratická strana politická strana 

TOP 09 politická strana 

 
Městská část Praha - Satalice 

Název volební strany Typ volební strany 

SATALICE SOBĚ sdružení nezávislých kandidátů 

SPOLU koalice 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ politické hnutí 

 
 
 
 



Městská část Praha - Slivenec 

Název volební strany Typ volební strany 

Nová síla pro Slivenec koalice 

SPOLU pro Slivenec (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) koalice 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ politické hnutí 

 
Městská část Praha - Šeberov 

Název volební strany Typ volební strany 

PRO LEPŠÍ OBEC A STAN 
sdružení politického hnutí a nezávislých 
kandidátů 

Společně ODS a nezávislí 
sdružení politické strany a nezávislých 
kandidátů 

TOP 09 a Náš Domov – dobrá adresa 
sdružení politické strany a nezávislých 
kandidátů 

 
Městská část Praha - Štěrboholy 

Název volební strany Typ volební strany 

Občanská demokratická strana politická strana 

 
Městská část Praha - Troja 

Název volební strany Typ volební strany 

SPOLEČNĚ pro Troju (TOP 09, ODS a nezávislí) 
sdružení politické strany, politického hnutí a 
nezávislých kandidátů 

TROJSKÝ KŮŇ 2022 sdružení nezávislých kandidátů 

 
Městská část Praha - Vinoř 

Název volební strany Typ volební strany 

Libeňský mourek politická strana 

Občanská demokratická strana politická strana 

SDRUŽENÍ PRO VINOŘ 
sdružení politického hnutí a nezávislých 
kandidátů 

 


