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MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN 
odbor správních agend a obecní živnostenský úřad 

Městský úřad Lanškroun 
Tel.: 465 385 111 
E-mail: podatelna@lanskroun.eu 
Web: www.lanskroun.eu 

 

ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Lanškroun, dle ust. § 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 do 
zastupitelstev obcí“) příslušný registrační úřad, rozhodl takto: 

Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e kandidátní 
listinu volební strany sdružení nezávislých kandidátů, Demokratické fórum pro volby do 
zastupitelstva obce Lanškroun, které se uskuteční ve dnech 05. a 06. října 2018. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

Dne 31.07.2018 v 15:10 hod. podal zmocněnec volební strany Demokratické fórum, typ volební 
strany: sdružení nezávislých kandidátů, kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce 
Lanškroun, konané ve dnech 05. a 06. října 2018. Při podání kandidátní listiny bylo vydáno 
Potvrzení o podání – převzetí kandidátní listiny včetně příloh.  

 

 

Dle rozdělovníku 

nám. J. M. Marků 12 
Lanškroun - Vnitřní Město 
563 01  LANŠKROUN 
www.lanskroun.eu 
 
Oprávněná úřední osoba: Soňa Mihalovičová 
Telefon: 465 385 212 
E-mail: sona.mihalovicova@lanskroun.eu 
Čj.: MULA /27151/2018 
Počet listů dokumentu:  2 
Počet příloh: 0  
Počet listů příloh: 0  
Spisový znak: 77.1 
 
V Lanškrouně 15.08.2018 
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Městský úřad Lanškroun příslušný jako registrační úřad přezkoumal podle ustanovení § 23 odst. 1 
zákona o volbách do zastupitelstev obcí, tuto kandidátní listinu včetně všech příloh. Vzhledem k 
tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev obcí, rozhodl 
Městský úřad Lanškroun jako příslušný registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 

POUČENÍ 

Podle ust. § 59 odst. 2 zákona 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 Hradci Králové, 
pobočka Pardubice. 

Podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za doručené 
třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu, který rozhodnutí vydal. 

 

       
   
 
            

 

-------------------------------------------------- 

            Soňa Mihalovičová 
zaměstnanec registračního úřadu -         
      držitel osvědčení o ověření                             
odborné způsobilosti na úseku voleb 
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Rozdělovník:   
Zmocněnec – Demokratické fórum 
Zmocněnec - Česká strana sociálně demokratická  
Zmocněnec – Strana soukromníků České republiky 
Zmocněnec – Lanškrounské fórum 
Zmocněnec – Společně pro Lanškroun 
Zmocněnec – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
Zmocněnec – Občanská demokratická strana 
Zmocněnec – Komunistická strana Čech a Moravy 
Zmocněnec – ANO 2011 
       

    
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce registračního úřadu dne: 16.08.2018 
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