
 

 

Úřad městyse Vranov nad Dyjí,  

registrační úřad 

Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí 

Č.j.: UMVND 1735/2022                                                                                                   datum: 4. srpna 2022 

 

 

ROZHODNUTÍ 
 

Úřad městyse Vranov nad Dyjí jako příslušný registrační úřad podle ustanovení § 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“) přezkoumal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem 

BUDOUCNOST ONŠOVA pro volby do Zastupitelstva obce Onšov konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a 

rozhodl: 

 

podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí  

o registraci kandidátní listiny volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů 

 

BUDOUCNOST ONŠOVA 
 

 

Odůvodnění 

 

Dne 01.07.2022 v 09:57 hod. podala volební strana s názvem BUDOUCNOST ONŠOVA kandidátní listinu 

pro volby do Zastupitelstva obce Onšov konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

 

Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti dané 

zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. S ohledem na výše uvedené, proto registrační úřad rozhodl 

způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.  

 

 

Poučení o odvolání 

 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může 

volební strana, která podala kandidátní listinu, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného 

rozhodnutí ochrany u soudu, kterým je podle § 61 zákona o volbách do zastupitelstev obcí příslušný Krajský 

soud v Brně. 

Rozhodnutí se podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí považuje za doručené 

třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu, který jej vydal.  

 

 

 

 

          Jana Kocholová, v.r. 

             zaměstnanec registračního úřadu 

 

 

Rozdělovník: 

1) SNK: BUDOUCNOST ONŠOVA – zmocněnec Libor Oujezdský 

2) Zmocněnci volebních stran a nezávislí kandidáti, kteří podali kandidátní listinu do zastupitelstva obce 

SNK: Pro lepší Onšov – zmocněnec Libor Oujezdský 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 8. 2022 

Otisk úředního 

razítka 



 

 

Úřad městyse Vranov nad Dyjí,  

registrační úřad 

Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí 

Č.j.: UMVND 1736/2022                                                                                                   datum: 4. srpna 2022 

 

 

ROZHODNUTÍ 
 

Úřad městyse Vranov nad Dyjí jako příslušný registrační úřad podle ustanovení § 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“) přezkoumal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem Pro 

lepší Onšov pro volby do Zastupitelstva obce Onšov konané ve dnech 23. a 24. září 2022, a rozhodl: 

 

podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí  

o registraci kandidátní listiny volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů 

 

Pro lepší Onšov 
 

 

Odůvodnění 

 

Dne 01.07.2022 v 10:01 hod. podala volební strana s názvem Pro lepší Onšov kandidátní listinu pro volby 

do Zastupitelstva obce Onšov konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

 

Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti dané 

zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. S ohledem na výše uvedené, proto registrační úřad rozhodl 

způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.  

 

 

Poučení o odvolání 

 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí může 

volební strana, která podala kandidátní listinu, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení uvedeného 

rozhodnutí ochrany u soudu, kterým je podle § 61 zákona o volbách do zastupitelstev obcí příslušný Krajský 

soud v Brně. 

Rozhodnutí se podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí považuje za doručené 

třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu, který jej vydal.  

 

 

 

 

          Jana Kocholová, v.r. 

             zaměstnanec registračního úřadu 

 

 

Rozdělovník: 

1) SNK: Pro lepší Onšov – zmocněnec Libor Oujezdský 

2) Zmocněnci volebních stran a nezávislí kandidáti, kteří podali kandidátní listinu do zastupitelstva obce 

SNK: BUDOUCNOST ONŠOVA – zmocněnec Libor Oujezdský 

  

  

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 8. 2022 

Otisk úředního 

razítka 
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