Městský úřad Kyjov
Masarykovo nám. 1, 697 01 KYJOV
tel.: 518 697 520, 724 142 997
e-mail: z.kynerova@mukyjov.cz

č.j. OSDŽA75459/22/341

V Kyjově dne 4. srpna 2022

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Kyjově, 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 zákona o volbách, kandidátní listinu volební strany

Sdružení nestraníků, sdružení politického hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu a
nezávislých kandidátů, pro volby do Zastupitelstva obce Nenkovice, konané ve dnech 23. a 24. září
2022, 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

Sdružení nestraníků, sdružení politického hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu a
nezávislých kandidátů.
Odůvodnění
Registrační úřad v Kyjově projednal v souladu s § 23 zákona o volbách kandidátní listinu volební
strany s názvem Sdružení nestraníků, předloženou k volbám do Zastupitelstva obce Nenkovice, která
byla předána v řádném termínu a obsahovala veškeré náležitosti dané zákonem o volbách. Po
přezkoumání této listiny lze konstatovat, že kandidátní listina splňuje veškeré náležitosti dle § 22
zákona o volbách a nebyly zjištěny žádné nedostatky. S ohledem na výše uvedené registrační úřad
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do
zastupitelstev obcí mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat
do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Brně. Za doručené se
rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách třetím dnem ode dne jeho
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kyjov.
Mgr. Ing. Zdena Kyněrová
vedoucí odboru správních, dopravních a živnostenských agend

ROZDĚLOVNÍK:
Zmocněnkyně volební strany Sdružení nestraníků: Jana Zálešáková, Nenkovice 152, pošta 696

37 Želetice u Kyjova
Starosta obce Nenkovice: Petr Zálešák
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Sňato:
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