
Úřad městyse Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí 
 
Č.j. UMVND 81/2018                                                                                        datum: 14. srpna 2018 
 

 
ROZHODNUTÍ 

 
Úřad městyse Vranov nad Dyjí 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  

 
Sdružení nezávislých kandidátů: Sdružení občanů obce Uherčice  

pro volby do zastupitelstva obce Uherčice konané dne 5. a 6. října 2018, a rozhodl takto: 
 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách 
 

registruje 
 

kandidátní listinu volební strany  
Sdružení nezávislých kandidátů: Sdružení občanů obce Uherčice 

 
 
 
Odůvodnění: 
Kandidátní listina při podání nevykazovala žádné vady. 
 
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 Brně (§ 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 Úřadu městyse Vranov nad Dyjí.  
 
 
                                                                                                                 Za registrační úřad: 
                                                                                                                Miroslava Hanáková 
                                                                                                               oprávněná úřední osoba  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 

1) SNK: Sdružení občanů obce Uherčice – zmocněnec Bc. Eva Mynaříková, Zátiší 398, 671 03 Vranov nad Dyjí 
2) Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce: 
          SNK: Nezávislí pro Uherčice – zmocněněc Ludmila Mišíková, Uherčice 33, 671 07 Uherčice 
3) Starosta obce Uherčice 
4) Registrační úřad Vranov nad Dyjí 
5) Úřední deska RÚ Vranov nad Dyjí 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
 

 



Úřad městyse Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí 
 
Č.j. UMVND 82/2018                                                                                      datum: 14. srpna 2018 
 

 
ROZHODNUTÍ 

 
Úřad městyse Vranov nad Dyjí 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  

 
Sdružení nezávislých kandidátů: Nezávislí pro Uherčice  

pro volby do zastupitelstva obce Uherčice konané dne 5. a 6. října 2018, a rozhodl takto: 
 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách 
 

registruje 
 

kandidátní listinu volební strany  
Sdružení nezávislých kandidátů: Nezávislí pro Uherčice 

 
 
Odůvodnění: 
Kandidátní listina při podání nevykazovala žádné vady. 
 
 
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 Brně (§ 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 Úřadu městyse Vranov nad Dyjí.  
 
 
                                                                                                                  Za registrační úřad: 
                                                                                                                 Miroslava Hanáková 
                                                                                                                oprávněná úřední osoba  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 

1) SNK: Nezávislí pro Uherčice – zmocněnec Ludmila Mišíková, Uherčice 33, 671 07 Uherčice 
2) Všem volebním stranám, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce: 
         SNK: Sdružení občanů obce Uherčice – zmocněnec Bc. Eva Mynaříková, Zátiší 398, 671 03 Vranov nad Dyjí 
3) Starosta obce Uherčice 
4) Registrační úřad Vranov nad Dyjí 
5) Úřední deska RÚ Vranov nad Dyjí 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 
 


