
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
v našem městě 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které proběhly ve dnech 20. – 21. 
října 2017, prakticky kopírují výsledky v okrese Děčín i výsledky v celé republice. Také volební 
účast ve Šluknově, byť se pohybovala pod celostátním průměrem, byla, v porovnání s jakýmikoli 
volbami (kromě komunálních) v posledních letech, velmi vysoká.  

Konkrétní výsledky i volební účast jak za celé naše město, tak i za jednotlivé volební okrsky, 
jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

Pořadí 
volebních 

stran 
ve městě 

 
Název volební 

strany/hnutí/koalice 

Okrsek 
č. 1 
Dům 

kultury 

Okrsek 
č. 2 
ZŠ 

Žižkova 

Okrsek 
č. 3 
DPS 

Okrsek č. 
4 

Království 

Město 
Šluknov 
celkem 

  Počet platných hlasů 
1  ANO 2011 302 138 270 92 802 
2 Svoboda a přímá demokracie – 

Tomio Okamura (SPD) 
76 28 72 18 194 

3 KSČM 65 25 69 21 180 
4 – 5 ODS 46 17 51 15 129 
4 – 5  ČSSD 45 26 42 16 129 

6 Česká pirátská strana 30 17 34 31 112 
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 33 15 45 16 109 

Pozn. 

V tabulce jsou uvedeny pouze volební strany/hnutí a koalice, které se umístily do 7. místa 

Z tabulky je zřejmé, že kromě vítěze voleb, tj. volebního hnutí ANO 2011, se pořadí dalších 
volebních stran v jednotlivých okrscích drobně měnilo, rozdíly však nebyly nijak výrazné, až na 
počet hlasů České pirátské strany v Království, která v tomto okrsku obsadila druhé místo, byť 
ve městě se umístila na místě šestém.  

  Okrsek 
č. 1 
Dům 

kultury 

Okrsek 
č. 2 
ZŠ 

Žižkova 

Okrsek 
č. 3 
DPS 

Okrsek č. 
4 

Království 

Město 
Šluknov 
celkem 

Počet voličů 1.498 1.028 1.358 419 4.303 
Volební účast - voliči 687 297 647 233 1.864 
Volební účast v % 45,9 % 28,9 % 47,6 % 55,6 43,3 % 
 

Z výše uvedené volební účasti je patrné, že nejvyšší volební účast (55,6 %) byla v Království, 
nejnižší naopak v ZŠ v Žižkově ulici (28,9 %). Rozdíly ve volební účasti tak byly velmi výrazné. 

Volby v našem městě proběhly řádně a bez jakýchkoli problémů, velmi proto děkuji zejména 
všem členům okrskových volebních komisí, kteří zajistili jejich řádný průběh. 

Velmi brzy nás čeká volba prezidenta ČR – 1. kolo ve dnech 11. a 12. ledna 2018 a případné, 
ale velmi pravděpodobné 2. kolo pak ve dnech26. a 27. ledna 2018. 

Z důvodu rekonstrukce radnice bude i pro tuto volbu volební místnost okrsku č. 1 umístěna ve 2. 
patře Domu kultury, a proto opětovně prosíme všechny voliče, kterým činí potíže výstup do 2. 
patra, aby využili možnost požádat městský úřad (evidence obyvatel paní Slavíková, tel. 
412 315 317), anebo ve dnech voleb přímo volební komisi, o možnost volby do přenosné 
volební schránky. 

 

Ing. Bc. Ivana Lukešová, tajemnice 


