
Městský úřad v Mladé Vožici, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

Č. j.:  MUMV2234/2022                            Datum: 3. 8. 2022

ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Mladé Vožici [ve smyslu ustanovení § 6 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., o  
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
„zákon o volbách do zastupitelstev obcí“] jako příslušný registrační úřad podle ustanovení § 21 odst. 3 
zákona o volbách do zastupitelstev obcí, přezkoumal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách 
do zastupitelstev obcí, kandidátní listinu volební strany [ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona o  
volbách do zastupitelstev obcí] s názvem Občanská demokratická strana pro volby do Zastupitelstva 
města Mladá Vožice 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 – politická strana Občanská demokratická strana. 

 

Odůvodnění

Dne  14.  7.  2022  v 12.35  hodin  podala  volební  strana  s názvem Občanská  demokratická 
strana kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva města Mladá Vožice konané ve dnech 23. a 24. 
září 2022.

U kandidáta č. 5 Daniela Veselovského bylo zjištěno, že je trvale přihlášen na jiné adrese, než 
uvedl ve svém prohlášení, navíc v jiné obci. U kandidátů č. 2 Františka Loudina a č. 7 Radka Loudina 
bylo zjištěno, že na kandidátní listině mají chybně ve svém příjmení uvedeno dlouhé í.

Registrační úřad na základě výše uvedeného vyzval zmocněnce volební strany, aby ve lhůtě 
53 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. srpna 2022 tyto závady odstranil. Volební strana tak ve stanovené 
lhůtě učinila a registrační úřad z toho důvodu mohl rozhodnout 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 Českých Budějovicích.

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.

[otisk úředního razítka]

       Bc. Eva Novotná 

pracovník registračního úřadu

Vyvěšeno na úřední desce dne 03.08.2022

ROZDĚLOVNÍK:

Zmocněnec volební strany politická strana Občanská demokratická strana – Karel Šerák 



zmocněnci volebních stran, kteří podali kandidátní listinu - sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí  
2022 – Dagmar Strnadová , sdružení nezávislých kandidátů Sdružení opravdu nezávislých kandidátů 
a Svobodné Mladovožicko – Marie Marešová.
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