
 
 
 
 
                                             

Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne: 14.08.2018  1 

Městský úřad Kuřim tel. +420 541 422 311 
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633 

664 34 Kuřim www.kurim.cz 

ODBOR  SPRÁVNÍ  A  VNITŘNÍCH  VĚCÍ 

 

Spis. značka:  S-MK/12926/18/OSVV  

Číslo jednací:  MK/13988/18/OSVV  

vyřizuje: Zina Hlouchová  

tel.: +420 541 422 308  

fax.: +420 541 230 633 

e-mail: hlouchova@kurim.cz 

datum: 14.08.2018 

 
 
 

 

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 
politického hnutí s názvem ANO 2011 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 politické hnutí s názvem ANO 2011 pro volby do Zastupitelstva 
města Kuřimi, které se uskuteční ve dnech 05. a 06.10.2018. 
 
Odůvodnění: 

Dne 25.07.2018 podala volební strana typu politické hnutí s názvem ANO 2011 kandidátní listinu  
pro volby do Zastupitelstva města Kuřimi, které se uskuteční ve dnech 05. a 06.10.2018. Registračním 
úřadem nebyly při podání kandidátní listiny zjištěny žádné závady. Dne 02.08.2018, tj. před registrací 
kandidátní listiny, se dostavil zmocněnec výše uvedené volební strany a v souladu s § 24 odst. 2 
zákona o volbách do zastupitelstev obcí písemně oznámil registračnímu úřadu odvolání tří kandidátů. 
Tím došlo k posunutí číselné řady kandidátů na kandidátní listině dle § 24 odst. 4 zákona 
o volbách do zastupitelstev obcí. Následně v souladu s § 22 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí doplnil  kandidátní listinu o tři nové kandidáty.  Zmocněnec volební strany rovněž upravil povolání 
a věk u jednoho kandidáta a následně potvrdil nové pořadí kandidátů na kandidátní listině. Kandidátní 
listina po uvedené úpravě 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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