Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
Odbor vnitřních věcí
pracoviště: Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
Číslo jednací:
Spisová značka:
Datum:

MUVPK-VV 26751/18-SCH
3820/2018
13.08.2018

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vimperk, 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 „zákon o volbách”), projednal podle ust. § 23 odst. 1 zákona
o volbách, kandidátní listinu volební strany Kubovka, sdružení nezávislých kandidátů, pro
volby do Zastupitelstva obce Kubova Huť, konané ve dnech 5. a 6. října 2018, a rozhodl
takto:
Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách registruje kandidátní listinu volební strany
Kubovka, sdružení nezávislých kandidátů.

Odůvodnění
Dne 26.07.2018 podala volební strana Kubovka, sdružení nezávislých kandidátů, kandidátní
listinu pro volby do Zastupitelstva obce Kubova Huť, konané ve dnech 5. a 6. října 2018.
Podle ust. § 23 odst. 1 zákona o volbách přezkoumal registrační úřad podanou kandidátní
listinu, přičemž neshledal žádné závady.
Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách, rozhodl
registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Podle ust. § 59 odst. 2 zákona o volbách se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební
strany, které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva, do 2 pracovních dnů
od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Českých Budějovicích.
Za doručené se podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách toto rozhodnutí považuje třetím
dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Ing. Jana Schererová, MPA v. r.
zaměstnanec registračního úřadu držitel osvědčení o ověřování
odborné způsobilosti na úseku voleb
Rozdělovník:
· všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce
· k založení do volební dokumentace
Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne:
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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vimperk, 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 „zákon o volbách”), projednal podle ust. § 23 odst. 1 zákona
o volbách, kandidátní listinu volební strany Pro rozvoj obce, sdružení nezávislých
kandidátů, pro volby do Zastupitelstva obce Kubova Huť, konané ve dnech 5. a 6. října
2018, a rozhodl takto:
Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách registruje kandidátní listinu volební strany
Pro rozvoj obce, sdružení nezávislých kandidátů.

Odůvodnění
Dne 31.07.2018 podala volební strana Pro rozvoj obce, sdružení nezávislých kandidátů,
kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Kubova Huť, konané ve dnech 5. a 6. října
2018.
Podle ust. § 23 odst. 1 zákona o volbách přezkoumal registrační úřad podanou kandidátní
listinu, přičemž neshledal žádné závady.
Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách, rozhodl
registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Podle ust. § 59 odst. 2 zákona o volbách se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní volební
strany, které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva, do 2 pracovních dnů
od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Českých Budějovicích.
Za doručené se podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách toto rozhodnutí považuje třetím
dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Ing. Jana Schererová, MPA v. r.
zaměstnanec registračního úřadu držitel osvědčení o ověřování
odborné způsobilosti na úseku voleb
Rozdělovník:
· všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce
· k založení do volební dokumentace
Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne:

