
MESTSKY URAD TELC
odbor vnitinich véci
Nam. ZachariaSe z Hradce 10, 588 56 Telé
Pracovisté Na Sadkach 453, 588 56 Telé

tel.: +420 567 112 461

C.j.: Nové volby 1/2023 Datum: 25. ledna 2023

ROZHODNUTI

Méstsky t¥ad Telé (ve smyslu ustanoveni § 6 pism. d aZ g zakona ¢. 491/2001 Sb. o
volbach do zastupitelstev obci v platném znéni) jako prisluSny registra¢ni ufad ve smyslu ust.

§ 21 odst. 3) zakona ¢. 491/2001 Sb. o volbach do zastupitelstev obci a o zméné nékterych
zakoni v platném znéni (dale jen ,,zakon o volbach") pfezkoumal podle ust. § 23 odst. 1) zakona
o volbach kandidatni listinu volebni strany � sdruzeni nezavislych kandidatt:

Nezavisli kandidati HM

pro nové volby do zastupitelstva obce

Horni Myslova

konané dne 25. bfezna 2023

a rozhod] takto:

Podle ust. § 23 odst. 3) pism. a) zakona o volbach vySe konkretizovanou kandidatni
listinu registruje.

Odivodnéni

Dne 16.1.2023 v 16.39 hod. podala vySe konkretizovana volebni strana kandidatni
listinu pro nové volby do zastupitelstva obce Horni Myslova konané dne 25.3.2023. Kandidatni
listina véetné priloh byla tedy podana ve stanovené lhuté a obsahovala veSkeré ndaleZitosti
stanovené zakonem 0 volbach. S ohledem na vySe uvedené proto zdej&i registraéni ufad rozhodl
zpsobem uvedenym ve vyroku tohoto rozhodnuti.



Pouéeni: Proti tomuto rozhodnuti se mohou volebni strany, které kandidatni listiny pro volby
do zastupitelstva obce podaly, domahat do 2 pracovnich dnt od jeho doruéeni

ochrany u Krajského soudu v Brné (§ 59 odst. 2 zakona 0 volbach). Za dorucené se
rozhodnuti povazuje (podle ust. § 23 odst. 4 zakona o volbach) tfetim dnem ode dne

jeho vyvéSeni na uredni desce registraéniho t¥adu - Méstského tyadu Tel€é.

My
Za registratni urad
Méstsky trad Telé
JUDr. Jana MatouSkova

Rozdélovnik:

Zmocnénec volebni strany, ktery podal kandidatni listinu:
Nezavisli kandidati HM

Zmocnénci dal8ich volebnich stran, kteri podali kandidatni listinu v obci:
PRO HORNI MYSLOVOU

VyvéSeno na uredni desce dne: 25. 01. 2023

Sejmuto z iredni desky dne:



1 MESTSKY URAD TELC
odbor vnitrnich véci
Nam. ZacharidSe z Hradce 10, 588 56 Telé
PracoviSté Na Sadkach 453, 588 56 Telé

tel: +420 567 112 461

C.j.: Nové volby 2/2023 Datum: 25. ledna 2023

ROZHODNUTI

Méstsky urad Telé (ve smyslu ustanoveni § 6 pism. d aZ g zdkona ¢. 491/2001 Sb. o
volbach do zastupitelstev obci v platném znéni) jako pfislusny registra¢ni ufad ve smyslu ust.
§ 21 odst. 3) zakona &. 491/2001 Sb. o volbach do zastupitelstev obci a o zméné nékterych
zakont v platném znéni (dale jen ,,z4kon 0 volbach") ptezkoumal podle ust. § 23 odst. 1) zakona
o volbach kandidatni listinu volebni strany � sdruzeni nezavislych kandidatt:

PRO HORNI MYSLOVOU

pro nové volby do zastupitelstva obce

HorniMyslova

konané dne 25. bfezna 2023

a rozhodl takto:

Podle ust. § 23 odst. 3) pism. a) zAkona 0 volbach v¥Se konkretizovanou kandidatni
listinu registruje.

Odivodnéni

Dne 17.1.2023 v 10.37 hod. podala vySe konkretizovana volebni strana kandidatni
listinu pro nové volby do zastupitelstva obce Horni Myslova konané dne 25.3.2023. Kandidatni
listina véetné priloh byla tedy podana ve stanovené lhité a obsahovala veSkeré ndleZitosti
stanovené zakonem 0 volbach. S ohledem na vySe uvedené proto zdej&i registraéni ufad rozhodl
zplsobem uvedenym ve vyroku tohoto rozhodnuti.



Pouéeni: Proti tomuto rozhodnuti se mohou volebni strany, které kandidatni listiny pro volby
do zastupitelstva obce podaly, domahat do 2 pracovnich dni od jeho doruéeni
ochrany u Krajského soudu v Brné (§ 59 odst. 2 zakona o volbach). Za doruéené se
rozhodnuti povazuje (podle ust. § 23 odst. 4 zakona o volbach) tfetim dnem ode dne
jeho vyvéSeni na tiedni desce registraténiho tfadu - Méstského tfadu Telé.

Mab)
Za registratm trad
Méstsky trad Telé
JUDr. Jana MatouSkova

Rozdélovnik:

Zmocnénec volebni strany, ktery podal kandidatni listinu:
PRO HORNI MYSLOVOU

Zmocnénci dalSich volebnich stran, ktefi podali kandidatni listinu v obci:
Nezavisli kandidati HM

VyvéSeno na uredni desce dne: 25, 01. 2023

Sejmuto z tredni desky dne:


