
Volby 2014 – výsledky a zajímavé post řehy 

 

Volby do zastupitelstva našeho m ěsta 
� Zvolení členové zastupitelstva:  

Tomáš Luft    NEZÁVISLÍ     219 hlasů 
Mgr. Eva Džumanová  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ  975 hlasů 
Zdeněk Kirchner  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ  687 hlasů 
Bc. Zdeněk Černý  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ  603 hlasů 
MUDr. Petr Straka  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ  598 hlasů 
Ing. Tomáš Kolonečný STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ  495 hlasů 
Božena Zemanová  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ  519 hlasů 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor HNHRM     485 hlasů 
Mgr. Petra Gallová  HNHRM     247 hlasů 
Emília Procházková  KSČM      298 hlasů 
Ing. Daniela Petroušková „Šluknovské Království“   271 hlasů 
Jiří Beneš   Unie pro sport a zdraví   373 hlasů 
Bc. Marek Kopecký  Hasiči      341 hlasů 
Ing. Milan Kořínek  ČSSD      350 hlasů 
Ladislav Čurgali  ČSSD      342 hlasů 
 

� Z celkem 10 kandidujících volebních stran 2 volební strany, a sice MĚSTO LIDEM  
a „Občané městu, město občanům“, nepostoupily do dalšího zjišťování výsledků 
voleb, neboť nedosáhly ani zákonem stanovené 5% hranice pro postup a nezískaly 
tak v zastupitelstvu města žádný mandát. 

 
� Historicky nejvyšší počet mandátů v zastupitelstvu našeho města tak získala volební 

strana STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ – 6 z 15. 
 

� Výrazný byl také rozdíl v celkovém počtu hlasů, získaný volebními stranami, a to 
zejména výrazný odstup vítězné volební strany: 
 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7.811 hlasů (32,53 %) 
ČSSD     3.067 hlasů (12,77 %) 
HNHRM    2.656 hlasů (11,06 %) 
KSČM     1.903 hlasů (7,92 %) 
„Šluknovské Království“  1.697 hlasů (7,06 %) 
Hasiči     1.644 hlasů (6,84 %) 
NEZÁVISLÍ    1.572 hlasů (6,54 %) 
Unie pro sport a zdraví  1.372 hlasů (5,71 %) 
MĚSTO LIDEM   1.149 hlasů  (bez mandátu v zastupitelstvu) 
„Občané městu, město občanům“ 1.136 hlasů (bez mandátu v zastupitelstvu) 

 
� Absolutně nejvyšší počet hlasů získala stávající starostka Mgr. Eva Džumanová – 

975. Jedná se o absolutně nejvyšší počet nejen v těchto volbách, ale vůbec v 
komunálních volbách v novodobé historii města (od listopadu 1989). 
 

�  Naopak nejnižší počet získaných hlasů u kandidáta byl 30. 



� „Skokany“ těchto voleb se stali Bc. Zdeněk Černý a MUDr. Petr Straka, kteří se 
z prakticky nevolitelné 9. a 10. pozice dostali, díky počtu hlasů, až do zastupitelstva  
a obsadili 3. a 4. pozici ve své volební straně. 
 

� Velký počet hlasů a tím i výrazný posun v pořadí své volební strany získali i někteří 
další kandidáti, kterým však mandát v zastupitelstvu nevznikl: Mgr. Doris Halamková  
a p. Pavel Jiřena – NEZÁVISLÍ, Jiří Skotnica – „Šluknovské Království“.  
 

� Naproti tomu někteří kandidáti – lídři volebních stran z prvních pozic – neobdrželi 
dostatečný počet hlasů na to, aby jim mandát v zastupitelstvu vznikl, a zůstali tak 
náhradníky – p. Tomáš Varga – ČSSD, Mgr. Filip Kadeřábek – NEZÁVISLÍ, Karel 
Malaník - KSČM. 
 

� Z celkového počtu voličů 4.360 voličů přišlo v komunálních volbách v našem městě 
volit 1.794 voličů, účast tedy byla cca 41,14 %, což je více, než v předchozích 
komunálních volbách (2010 – 38,2 %, 2006 – 33,6 %). Nejvyšší volební účast byla ve 
volebním okrsku č. 4 v Království (55 %) a nejnižší naopak ve volebním okrsku č. 2 
v základní škole v Žižkově ul. (31 %). 
 

� Voliči, kteří přišli k volbám, odevzdali celkem 24.007 hlasů. 
 

Volby do Senátu Parlamentu ČR – 1. a 2. kolo 
 

� V 1. kole senátních voleb volili voliči v našem volebním obvodu č. 33 – Děčín svého 
senátora z celkem 10 kandidátů.  

 
� V našem městě získali největší počet hlasů osobnosti z našeho regionu: Ing. Zbyněk 

Linhart (starosta města Krásná Lípa a předseda OPS České Švýcarsko) z volební 
strany STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – celkem 682 hlasů a Ing. Jaroslav Sykáček 
(stávající senátor za okres Děčín) z volební strany ČSSD – celkem 341 hlasů. 

 
� Stejné výsledky jako v našem městě se pak potvrdily i v rámci celého okresu Děčín,  

a proto zmínění dva kandidáti postoupili do 2. kola senátních voleb. 
 

� Ve 2. kole získal Ing. Zbyněk Linhart v našem městě celkem 504 hlasů a Ing. 
Jaroslav Sykáček 177 hlasů. 

 
� Senátorem za volební obvod Děčín se pak po vyhlášení výsledků za okres Děčín 

stal Ing. Zbyněk Linhart. 
 

� Volební účast v našem městě byla v 1. kole 33,59 % a ve 2. kole senátních voleb 
pak 15,66 %. 

 

Ing. Bc. Ivana Lukešová 
tajemnice 

 
  


