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Rozhodnutí 

Městský úřad Kuřim, odbor správní a vnitřních věcí, který je dle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb.,  
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, dále jen zákon  
o volbách do zastupitelstev obcí, příslušným registračním úřadem, projednal kandidátní listinu volební 
strany s názvem KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA pro volby do Zastupitelstva města Kuřimi a rozhodl 
takto:  

 
Dle § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí,  r e g i s t r u j e  kandidátní 
listinu volební strany typu sdružení politického hnutí STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ a nezávislých 
kandidátů s názvem KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA pro volby do Zastupitelstva města Kuřimi, 
které se uskuteční ve dnech 05. a 06. 10.2018. 
 
Odůvodnění: 

Dne 30.07.2018 podala volební strana typu sdružení politického hnutí STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ  
a nezávislých kandidátů s názvem KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA kandidátní listinu  
pro volby do Zastupitelstva města Kuřimi, které se uskuteční ve dnech 05. a 06.10.2018. Zjištěné 
drobné nesrovnalosti byly opraveny zmocněncem ve smyslu § 23 odst. 1 zákona o volbách  
do zastupitelstev obcí bez písemné výzvy registračního úřadu. Dne 06.08.2018 (ve lhůtě do 16:00 
hodin 60. dne přede dnem voleb) se dostavil zmocněnec volební strany na pracoviště registračního 
úřadu, aby v souladu s § 22 odst. 2 zákona do zastupitelstev obcí změnil pořadí kandidátů  
na kandidátní listině a doplnil dalšího kandidáta včetně jeho prohlášení.  Dále zmocněnec volební 
strany odstranil vzniklou vadu kandidátní listiny a potvrdil nové pořadí kandidátů na kandidátní listině. 
Tím se stala kandidátní listina bezvadnou a splňuje náležitosti, dané zákonem o volbách  
do zastupitelstev obcí. Proto registrační úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

. 
 
Poučení: 

Podle § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí mohou ostatní 
volební strany, které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož zastupitelstva, domáhat do dvou 
pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Brně. 

Podle § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za doručené třetím 
dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu, který rozhodnutí vydal, 
tj. Městského úřadu Kuřim. 
 

úřední razítko 
Mgr. Lenka  K r e j č o v á ,  v.r. 
vedoucí odboru 

-  všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva města 

-  k založení do volební dokumentace  
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