
 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
 Odbor správní 

 tel: +420 371 430 521, e-mail: urad@muhorazdovice.cz 
  
Naše č.j.: MH/10770/2022                                      Datum: 02.08.2022 

 
 

ROZHODNUTÍ 
 
Městský úřad Horažďovice dle 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 do zastupitelstev obcí”) příslušný registrační úřad, rozhodl takto: 
Podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí  r e g i s t r u j e  
kandidátní listinu volební strany typu NEZÁVISLÝ KANDIDÁT s názvem MIROSLAV ŽITNÍK 
pro volby do Zastupitelstva obce OLŠANY, konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

Odůvodnění: 

Dne 20.06.2022 v 12:15 hodin podala volební strana s názvem MIROSLAV ŽITNÍK 
kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Olšany konané ve dnech 23. a 24. září 
2022. 
Podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 
21.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady. 
Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí, rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

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

- otisk úředního razítka - 
Ing. Hana Pavelcová v. r. 
      jméno, příjmení a podpis zaměstnance  
      registračního úřadu, držitele osvědčení  
o ověření odborné způsobilosti na úseku voleb 
 
Rozdělovník 
1x NK Miroslav Žitník, NK Markéta Bokrová, NK Pavel Buriánek, NK Marie Čekanová, NK 
Zdeněk Kříž, NK Monika Buriánková, NK Pavel Panuška 
1x vloženo do volební dokumentace 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne 03.08.2022 

mailto:urad@muhorazdovice.cz


 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
 Odbor správní 

 tel: +420 371 430 521, e-mail: urad@muhorazdovice.cz 
  
Naše č.j.: MH/10771/2022                                      Datum: 02.08.2022 

 
ROZHODNUTÍ 

 
Městský úřad Horažďovice dle 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 do zastupitelstev obcí”) příslušný registrační úřad, rozhodl takto: 
Podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí  r e g i s t r u j e  
kandidátní listinu volební strany typu NEZÁVISLÝ KANDIDÁT s názvem MARKÉTA 
BOKROVÁ pro volby do Zastupitelstva obce OLŠANY, konané ve dnech 23. a 24. září 
2022. 

Odůvodnění: 

Dne 20.06.2022 v 12:15 hodin podala volební strana s názvem MARKÉTA BOKROVÁ 
kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Olšany konané ve dnech 23. a 24. září 
2022. 
Podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 
21.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady. 
Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí, rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

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

- otisk úředního razítka - 
Ing. Hana Pavelcová v. r. 
      jméno, příjmení a podpis zaměstnance  
      registračního úřadu, držitele osvědčení  
o ověření odborné způsobilosti na úseku voleb 
 
Rozdělovník 
1x NK Markéta Bokrová, NK Miroslav Žitník, NK Pavel Buriánek, NK Marie Čekanová, NK 
Zdeněk Kříž, NK Monika Buriánková, NK Pavel Panuška 
1x vloženo do volební dokumentace 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne 03.08.2022 

mailto:urad@muhorazdovice.cz


 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
 Odbor správní 

 tel: +420 371 430 521, e-mail: urad@muhorazdovice.cz 
  
Naše č.j.: MH/10773/2022                                      Datum: 02.08.2022 

 
 

ROZHODNUTÍ 
 
Městský úřad Horažďovice dle 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 do zastupitelstev obcí”) příslušný registrační úřad, rozhodl takto: 
Podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí  r e g i s t r u j e  
kandidátní listinu volební strany typu NEZÁVISLÝ KANDIDÁT s názvem PAVEL BURIÁNEK 
pro volby do Zastupitelstva obce OLŠANY, konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

Odůvodnění: 

Dne 22.06.2022 v 08:17 hodin podala volební strana s názvem PAVEL BURIÁNEK 
kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Olšany konané ve dnech 23. a 24. září 
2022. 
Podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 
21.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady. 
Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí, rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

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

- otisk úředního razítka - 
Ing. Hana Pavelcová v. r. 
      jméno, příjmení a podpis zaměstnance  
      registračního úřadu, držitele osvědčení  
o ověření odborné způsobilosti na úseku voleb 
 
 
Rozdělovník 
1x NK Pavel Buriánek, NK Miroslav Žitník, NK Markéta Bokrová, NK Marie Čekanová, NK 
Zdeněk Kříž, NK Monika Buriánková, NK Pavel Panuška 
1x vloženo do volební dokumentace 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne 03.08.2022 

mailto:urad@muhorazdovice.cz


 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
 Odbor správní 

 tel: +420 371 430 521, e-mail: urad@muhorazdovice.cz 
  
Naše č.j.: MH/10774/2022                                      Datum: 02.08.2022 

 
ROZHODNUTÍ 

 
Městský úřad Horažďovice dle 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 do zastupitelstev obcí”) příslušný registrační úřad, rozhodl takto: 
Podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí  r e g i s t r u j e  
kandidátní listinu volební strany typu NEZÁVISLÝ KANDIDÁT s názvem MARIE 
ČEKANOVÁ pro volby do Zastupitelstva obce OLŠANY, konané ve dnech 23. a 24. září 
2022. 

Odůvodnění: 

Dne 24.06.2022 v 09:04 hodin podala volební strana s názvem MARIE ČEKANOVÁ 
kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Olšany konané ve dnech 23. a 24. září 
2022. 
Podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 
21.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady. 
Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí, rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

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

- otisk úředního razítka - 
Ing. Hana Pavelcová v. r. 
      jméno, příjmení a podpis zaměstnance  
      registračního úřadu, držitele osvědčení  
o ověření odborné způsobilosti na úseku voleb 
 
Rozdělovník 
1x NK Marie Čekanová, NK Miroslav Žitník, NK Markéta Bokrová, NK Pavel Buriánek, NK 
Zdeněk Kříž, NK Monika Buriánková, NK Pavel Panuška 
1x vloženo do volební dokumentace 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne 03.08.2022 

mailto:urad@muhorazdovice.cz


 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
 Odbor správní 

 tel: +420 371 430 521, e-mail: urad@muhorazdovice.cz 
  
Naše č.j.: MH/10775/2022                                      Datum: 02.08.2022 

 
ROZHODNUTÍ 

 
Městský úřad Horažďovice dle 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 do zastupitelstev obcí”) příslušný registrační úřad, rozhodl takto: 
Podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí  r e g i s t r u j e  
kandidátní listinu volební strany typu NEZÁVISLÝ KANDIDÁT s názvem ZDENĚK KŘÍŽ pro 
volby do Zastupitelstva obce OLŠANY, konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

Odůvodnění: 

Dne 29.06.2022 v 12:10 hodin podala volební strana s názvem ZDENĚK KŘÍŽ kandidátní 
listinu pro volby do Zastupitelstva obce Olšany konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 
Podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 
21.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady. 
Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí, rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

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

- otisk úředního razítka - 
Ing. Hana Pavelcová v. r. 
      jméno, příjmení a podpis zaměstnance  
      registračního úřadu, držitele osvědčení  
o ověření odborné způsobilosti na úseku voleb 
 
Rozdělovník 
1x NK Zdeněk Kříž, NK Miroslav Žitník, NK Markéta Bokrová, NK Pavel Buriánek, NK Marie 
Čekanová, NK Monika Buriánková, NK Pavel Panuška 
1x vloženo do volební dokumentace 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne 03.08.2022 
 

mailto:urad@muhorazdovice.cz


 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
 Odbor správní 

 tel: +420 371 430 521, e-mail: urad@muhorazdovice.cz 
  
Naše č.j.: MH/10776/2022                                      Datum: 02.08.2022 

 
ROZHODNUTÍ 

 
Městský úřad Horažďovice dle 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 do zastupitelstev obcí”) příslušný registrační úřad, rozhodl takto: 
Podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí  r e g i s t r u j e  
kandidátní listinu volební strany typu NEZÁVISLÝ KANDIDÁT s názvem MONIKA 
BURIÁNKOVÁ pro volby do Zastupitelstva obce OLŠANY, konané ve dnech 23. a 24. září 
2022. 

Odůvodnění: 

Dne 29.06.2022 v 15:52 hodin podala volební strana s názvem MONIKA BURIÁNKOVÁ 
kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Olšany konané ve dnech 23. a 24. září 
2022. 
Podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 
21.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady. 
Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí, rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

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

- otisk úředního razítka - 
Ing. Hana Pavelcová v. r. 
      jméno, příjmení a podpis zaměstnance  
      registračního úřadu, držitele osvědčení  
o ověření odborné způsobilosti na úseku voleb 
 
Rozdělovník 
1x NK Monika Buriánková, NK Miroslav Žitník, NK Markéta Bokrová, NK Pavel Buriánek, 
NK Marie Čekanová, NK Zdeněk Kříž, NK Pavel Panuška 
1x vloženo do volební dokumentace 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne 03.08.2022 

mailto:urad@muhorazdovice.cz


 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
 Odbor správní 

 tel: +420 371 430 521, e-mail: urad@muhorazdovice.cz 
  
Naše č.j.: MH/10778/2022                                      Datum: 02.08.2022 

 
ROZHODNUTÍ 

 
Městský úřad Horažďovice dle 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 do zastupitelstev obcí”) příslušný registrační úřad, rozhodl takto: 
Podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí  r e g i s t r u j e  
kandidátní listinu volební strany typu NEZÁVISLÝ KANDIDÁT s názvem PAVEL PANUŠKA 
pro volby do Zastupitelstva obce OLŠANY, konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

Odůvodnění: 

Dne 08.07.2022 v 08:45 hodin podala volební strana s názvem PAVEL PANUŠKA 
kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Olšany konané ve dnech 23. a 24. září 
2022. 
Podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 
21.07.2022 registrační úřad podanou kandidátní listinu, přičemž neshledal žádné závady. 
Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí, rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

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

- otisk úředního razítka - 
Ing. Hana Pavelcová v. r. 
      jméno, příjmení a podpis zaměstnance  
      registračního úřadu, držitele osvědčení  
o ověření odborné způsobilosti na úseku voleb 
 
 
Rozdělovník 
1x NK Pavel Panuška, NK Miroslav Žitník, NK Markéta Bokrová, NK Pavel Buriánek, NK 
Marie Čekanová, NK Zdeněk Kříž, NK Monika Buriánková 
1x vloženo do volební dokumentace 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne 03.08.2022 

mailto:urad@muhorazdovice.cz
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