Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Č. j.: 7/2014-ZO-CEV

Ve Vimperku dne 22.08.2014

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 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (politické hnutí)
pro volby do zastupitelstva obce Zálezly, konané ve dnech 10. a 11. října 2014, a rozhodl
takto:
Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách r e g i s t r u j e kandidátní listinu volební
strany STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (politické hnutí).
Odůvodnění
Volební strana STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ podala kandidátní listinu k registraci dne
21. července 2014. Kandidátní listina obsahuje všechny náležitosti stanovené volebním
zákonem a nevykazuje žádné vady, proto bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku
tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu
podaly, domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského
soudu v Českých Budějovicích (§ 59 odst. 2 zákona o volbách; za doručené se
rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách třetím dnem ode
dne jeho vyvěšení na úřední desce městského úřadu, který rozhodnutí vydal).

……….………………………………
Ing. Veronika Čermáková v. r.
zaměstnankyně Městského úřadu
pověřená činností na úseku voleb
Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Vimperk dne 22.08.2014.
Rozdělovník:
Zmocněnec volební strany STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ.
Zmocněnci volebních stran, kteří podali kandidátní listinu do zastupitelstva obce Zálezly:
Nezávislí.

Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Č. j.: 8/2014-ZO-CEV

Ve Vimperku dne 22.08.2014

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 Nezávislí (sdružení nezávislých kandidátů) pro
volby do zastupitelstva obce Zálezly, konané ve dnech 10. a 11. října 2014, a rozhodl takto:
Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách r e g i s t r u j e kandidátní listinu volební
strany Nezávislí (sdružení nezávislých kandidátů).
Odůvodnění
Volební strana Nezávislí podala kandidátní listinu k registraci dne 21. července 2014.
Kandidátní listina obsahuje všechny náležitosti stanovené volebním zákonem a nevykazuje
žádné vady, proto bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu
podaly, domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského
soudu v Českých Budějovicích (§ 59 odst. 2 zákona o volbách; za doručené se
rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách třetím dnem ode
dne jeho vyvěšení na úřední desce městského úřadu, který rozhodnutí vydal).

……….………………………………
Ing. Veronika Čermáková v. r.
zaměstnankyně Městského úřadu
pověřená činností na úseku voleb
Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Vimperk dne 22.08.2014.
Rozdělovník:
Zmocněnec volební strany Nezávislí.
Zmocněnci volebních stran, kteří podali kandidátní listinu do zastupitelstva obce Zálezly:
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ.

