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Vážená paní ředitelko, 
 
v souvislosti s Vašim dotazem ze dne 29. 7. 2018, kde žádáte o níže uvedené informace 
Vám sděluji následující: 
 
a) Celkový počet stran a seznam podaných kandidátních listin podaných u 
registračního úřadu, názvy těchto listin (případně místo názvu uveďte název 
politické strany, hnutí či sdružení nezávislých kandidátů) 
 
Na MÚ Vrbno pod Pradědem jako registračnímu úřadu bylo podáno celkem 13 kandidátních 
listin (6x sdružení nezávislých kandidátů, 2x politické hnutí, 5x politická strana). 
 

1. Sdružení nezávislých kandidátů-Spokojení občané, 
2. Za naši obec, 
3. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÝ, 
4. Komunistická strana Čech a Moravy, 
5. SNK Evropští demokraté,  
6. NEZÁVISLÍ,  
7. PRO OBNOVU KARLOVIC 
8. Česká strana sociálně demokratická,  
9. ANO 2011,  
10. Sportovci Vrbno p. P.,  
11. Komunistická strana Čech a Moravy,  
12. SNK Evropští demokraté,  
13. VRBNO I PRO MLADÉ 

 
b) Podané kandidátní listiny registračnímu úřadu (za všechny subjekty dle výše 
uvedeného bodu, aby byly shodné s uvedeným seznamem), kde bude uvedený 
název kandidátní listiny (vid dle bodu výše), pořadí kandidátů, jména a příjmení 
kandidátů, věk a další náležitosti pro kandidátní listiny. 
 
Seznam kandidátních listin s názvem kandidátní listiny – viz bod a). Poskytování informací o 
kandidátech nebo kopií kandidátních listin před vydáním rozhodnutí o registraci kandidátní 
listiny Vás mohu odkázat na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č.6/2006, které 
je zveřejněno na www.uoou.cz v sekci „názory úřadu“.  

Město Vrbno pod Pradědem 
Městský úřad, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

Tajemník 
 

http://www.uoou.cz/


 

 

Volební orgán, který registruje kandidátní listiny/přihlášky k registraci (dále jen registrační 
úřad) nemůže poskytovat informace o tom, které osoby ve volbách kandidují do okamžiku 
rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátní listiny/přihlášky k registraci nebo do 
okamžiku rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině. Vydání uvedeného 
rozhodnutí se předpokládá do 18. 8. 2018. V uvedené souvislosti Vás odkazuji na 
internetové stránky ČSÚ www.volby.cz, který zakládá registr kandidátů a zveřejňuje ho po 
registraci kandidátních listin. 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
Ing. Miroslav Adámek 
Tajemník MÚ 

http://www.volby.cz/
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