REGISTRAČNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 20/10, 621 00 BRNO

Č. j.:MCBORE/635/2018

V Brně dne 14. 8. 2018

ROZHODNUTÍ
Úřad městské části města Brna Brno-Ořešín jako příslušný registrační úřad ve smyslu ustanovení § 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 Strana zelených pro volby pro volby do Zastupitelstva městské části
města Brna Brno-Ořešín konané ve dnech 5. a 6. října 2018, 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

Strana zelených.
Odůvodnění
Přestože v souladu s ust. § 23 odst. 5 zákona o volbách odůvodnění není třeba v případě rozhodnutí
o provedení registrace, uvádí registrační úřad, že registrace byla provedena na základě kandidátní
listiny podané dne 27. 6. 2018 zmocněncem výše uvedené volební strany paní Ing. Soňou Matulovou.
Kandidátní listina byla podána společně s přílohami, kterými bylo sedm kusů vlastnoručně
podepsaných prohlášení kandidátů ve smyslu § 22 odst. 3 zákona o volbách. Jedná se o registrovanou
politickou stranu. Během zákonem stanovené lhůty pro odstranění vad byly zmocněncem provedeny
opravy vad kandidátní listiny:
 byl opraven název strany, kdy původně byla uvedena pouze zkratka jejího názvu, a to na kandidátní
listině (v záhlaví a u kandidátky č. 1) a na prohlášeních všech kandidátů,
 u čtyř kandidátů byl opraven jejich věk ke dni podání kandidátní listiny.
Protože kandidátní listina nadále nevykazuje žádné vady a byly splněny zákonné podmínky pro
registraci předmětné volební strany, rozhodl registrační úřad, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

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 obecního úřadu, který rozhodnutí vydal).

Ing. Soňa Dvořáková
oprávněná osoba na úseku voleb
otisk úředního razítka

Vyvěšeno na úřední desku dne: 14. 8. 2018
Obdrží:
zmocněnci všech volebních stran, které podaly kandidátní listinu do Zastupitelstva městské části města
Brna Brno-Ořešín pro volby konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018.

