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Městský úřad Mikulov 
Odbor organizační a vnitřních věcí 

Náměstí 1, 69220 Mikulov 

tel.:519444555, fax:519444500 

e-mail:podatelna@mikulov.cz 

*MUMIX00RSKMY*      
MUMIX00RSKMY 

 

ROZHODNUTÍ 
 

 Městský úřad Mikulov – dle  ust. § 21 odst. 3 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o 

volbách do zastupitelstev obcí) příslušný registrační úřad, rozhodl takto:   

 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zák. o volbách do zastupitelstev obci   r e g i s t r u j e  

kandidátní listinu sdružení politického hnutí a nezávislých kandidátů SNK 2022 pro volby do 

zastupitelstva obce Dolní Dunajovice, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022. 

  

 

Odůvodnění 
 

Dne 13. 7. 2022 ve 12,35 h podalo sdružení politického hnutí a nezávislých kandidátů 

SNK 2022 kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Dolní Dunajovice konané ve 

dnech 23. a 24. září 2022. 

Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 20. 7. 

2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady.   

Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti zák. o volbách do 

zastupitelstev obcí, rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

 

Poučení: 

Podle ust. § 59 odst. 2 zák. o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí 

mohou ostatní volební strany, které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož 

zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu 

v Brně. 

 

Podle ust. § 23 odst. 4 zák. o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za 

doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu, který 

rozhodnutí vydal.  

 

 

 

 

Bc. Alena Vargová 

zaměstnanec města zařazený do městského úřadu  

s osvědčením o způsobilosti na úseku voleb 
 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 8. 2022 
 

 

Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne 04.08.2022 

MUMI 22032230 Alena Vargová Počet stran: 

Spis Tel: 519444611 

Mail: vargova@mikulov.cz 
Vaše číslo jednací:       

MUMIS 22029430 2100/VARA 
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ROZDĚLOVNÍK:    
Zmocněnci volebních stran, kteří podali kandidátní listinu do zastupitelstva obce Dolní Dunajovice 

 

OBEC LIDEM 

Sdružení nezávislých kandidátů 2022 

SNK 2022 

SNK 2022 pro rozvoj Dolních Dunajovic 
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