
Městský úřad Jevíčko 
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Datum: 19.08.2014 
Č. j.:  10/2014 

R o z h o d n u t í 

Městský úřad Jevíčko 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 s názvem Nezávislý kandidát – Ivana Vykydalová, typ volební strany Nezávislý kandidát 
pro volby do zastupitelstva obce Březinky, 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 
s názvem Nezávislý kandidát – Ivana Vykydalová. 

Odůvodnění 

Dne 29. 07. 2014 podala paní Ivana Vykydalová, nezávislý kandidát s názvem Nezávislý kandidát – 
Ivana Vykydalová, registračnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Jevíčko, kandidátní listinu pro volby do 
zastupitelstva obce Březinky, konané ve dnech 10. a 11. října 2014, a to včetně příloh daných 
zákonem. V souladu s § 23 a násl. zákona o volbách byla kandidátní listina včetně příloh 
přezkoumána a bylo zjištěno, že splňuje náležitosti požadované zákonem, a proto registrační úřad 
rozhodl o registraci kandidátní listiny.  

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 Hradci Králové – pobočka 
v Pardubicích (§ 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). 

 
 

Otisk úředního razítka ………………………………… 
Jaroslava Jeřábková, v.r. 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  19.08.2014 

Rozdělovník 
Nezávislý kandidát 
Zmocněnec volebních stran a nezávislí kandidáti, kteří podali kandidátní listinu do zastupitelstva obce 
Březinky  
 


