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Datum: 4. 8. 2022

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Olomouce jako příslušný registrační úřad podle 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“), přezkoumal podle ust. § 23 odst. 1 zákona o volbách kandidátní listinu volební strany Tovéřáci 2022,
sdružení nezávislých kandidátů, pro volby do Zastupitelstva obce Tovéř, konané ve dnech 23. a 24. září 2022,
a rozhodl takto:
Magistrát města Olomouce podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách r e g i s t r u j e kandidátní listinu
volební strany Tovéřáci 2022.

Odůvodnění
Kandidátní listina volební strany Tovéřáci 2022 byla podána dne 12. 7. 2022 osobně zmocněncem volební strany
včetně příloh. Magistrát města Olomouce jako příslušný registrační úřad kandidátní listinu přezkoumal, přičemž
shledal závady, které byly na výzvu registračního úřadu v zákonem stanovené lhůtě zmocněncem odstraněny.
Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách, rozhodl registrační úřad způsobem
uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se mohou volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat do 2 pracovních dnů od
jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Ostravě (§ 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 Magistrátu
města Olomouce.
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Mgr. Eva Vidrmanová
zaměstnanec registračního úřadu,
držitel osvědčení o ověření odborné
způsobilosti na úseku voleb
Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. 8. 2022
ROZDĚLOVNÍK:
1. Tovéřáci 2022, prostřednictvím zmocněnce
2. PRO TOVÉŘ, prostřednictvím zmocněnce
3. Spis

Horní náměstí / 779 11 Olomouc
Česká republika
Tel.: 585 513 111
www.olomouc.eu

Bankovní spojení:
Česká spořitelna Olomouc
č.ú. 27 - 1801731369 / 0800
IČO: 299308

