MĚSTSKÝ ÚŘAD

HORAŽĎOVICE

Odbor správní
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
tel.:+420 376 547 521, fax.:+420 376 547 529 , e-mail: urad@muhorazdovice.cz

čj.:MH/11916/2014

Horažďovice 22.08.2014

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Horažďovicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu
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”),
projednal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní listinu volební
strany SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VOLBA 2010 pro volby do
zastupitelstva obce HORAŽĎOVICE konané ve dnech 10. a 11. října 2014, a
rozhodl takto:
Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VOLBA
2010.
Odůvodnění
Registračnímu úřadu byla podána kandidátní listina volební strany SDRUŽENÍ
NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VOLBA 2010
včetně stanovených příloh dne
05.08.2014 v 7:35 hodin a nevykazovala žádné vady - obsah kandidátní listiny byl
v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona o volbách.
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které
kandidátní listinu podaly, domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení
ochrany u Krajského soudu v Plzni (§ 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 obecního
úřadu, který rozhodnutí vydal).

………………………………
Alena Čáňová

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.08.2014
ROZDĚLOVNÍK:
Zmocněnec SNK Volba 2010 Jana Machová, zmocněnec ČSSD Ivana
Jakubčíková, zmocněnec Nezávislí pro Horažďovice Miloslav Svatoš, zmocněnec
KoaliceTOP 09 a KDU-ČSL Ing. Martin Kříž, zmocněnec ODS Jiří Krofta, zmocněnec
KSČM Vladimír Kulík, zmocněnec DSZ a NK Jiří Anderle

MĚSTSKÝ ÚŘAD

HORAŽĎOVICE

Odbor správní
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
tel.:+420 376 547 521, fax.:+420 376 547 529 , e-mail: urad@muhorazdovice.cz

čj.:MH/11425/2014

Horažďovice 22.08.2014

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Horažďovicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu
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”),
projednal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní listinu volební
strany OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA pro volby do zastupitelstva obce
HORAŽĎOVICE, konané ve dnech 10. a 11. října 2014, a rozhodl takto:
Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY.
Odůvodnění
Registračnímu úřadu byla podána kandidátní listina volební strany OBČANSKÉ
DEMOKRATICKÉ STRANY včetně stanovených příloh dne 25.07.2014 v 11:15
hodin a nevykazovala žádné vady - obsah kandidátní listiny byl v souladu
s ustanovením § 22 odst. 1 zákona o volbách.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní
listinu podaly, domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany
u Krajského soudu v Plzni (§ 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 obecního úřadu,
který rozhodnutí vydal).

………………………………
Alena Čáňová
Vyvěšeno na úřední desce dne 22.08.2014
ROZDĚLOVNÍK:
zmocněnec ODS Jiří Krofta, zmocněnec SNK Volba 2010 Jana Machová,
zmocněnec ČSSD Ivana Jakubčíková, zmocněnec Nezávislí pro Horažďovice
Miloslav Svatoš, zmocněnec Koalice TOP 09 a KDU-ČSL Ing. Martin Kříž,
zmocněnec KSČM Vladimír Kulík, zmocněnec DSZ a NK Jiří Anderle

MĚSTSKÝ ÚŘAD

HORAŽĎOVICE

Odbor správní
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
tel.:+420 376 547 521, fax.:+420 376 547 529 , e-mail: urad@muhorazdovice.cz

čj.:MH/11592/2014

Horažďovice 22.08.2014

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Horažďovicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu
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”),
projednal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní listinu volební
strany KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY pro volby do zastupitelstva
obce HORAŽĎOVICE konané ve dnech 10. a 11. . října 2010, a rozhodl takto:
Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany KOMUNISTICKÉ STRANY ČECH A MORAVY.
Odůvodnění
Registračnímu úřadu byla podána kandidátní listina volební strany KOMUNISTICKÉ
STRANY ČECH A MORAVY včetně stanovených příloh dne 30.07. 2014 v 8:25
hodin a nevykazovala žádné vady - obsah kandidátní listiny byl v souladu
s ustanovením § 22 odst. 1 zákona o volbách.
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které
kandidátní listinu podaly, domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení
ochrany u Krajského soudu v Plzni (§ 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 obecního
úřadu, který rozhodnutí vydal).

………………………………
Alena Čáňová
Vyvěšeno na úřední desce dne 22.08.2014
ROZDĚLOVNÍK:
zmocněnec KSČM Vladimír Kulík, zmocněnec ODS Jiří Krofta, zmocněnec SNK
Volba 2010 Jana Machová, zmocněnec ČSSD Ivana Jakubčíková, zmocněnec
Nezávislí pro Horažďovice Miloslav Svatoš, zmocněnec Koalice TOP 09 a KDU-ČSL
Ing. Martin Kříž, zmocněnec DSZ a NK Jiří Anderle

MĚSTSKÝ ÚŘAD

HORAŽĎOVICE

Odbor správní
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
tel.:+420 376 547 521, fax.:+420 376 547 529 , e-mail: urad@muhorazdovice.cz

čj.:MH/11352/2014

Horažďovice 22.08.2014

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Horažďovicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu
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”),
projednal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní listinu volební
strany ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ pro volby do zastupitelstva
obce HORAŽĎOVICE, konané ve dnech 10. a 11. října 2014, a rozhodl takto:
Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ.
Odůvodnění
Registračnímu úřadu byla podána kandidátní listina volební strany ČESKÉ STRANY
SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ včetně stanovených příloh dne 22.07.2014 v 11:55
hodin a nevykazovala žádné vady - obsah kandidátní listiny byl v souladu
s ustanovením § 22 odst. 1 zákona o volbách.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní
listinu podaly, domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany
u Krajského soudu v Plzni (§ 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 obecního úřadu,
který rozhodnutí vydal).

………………………………
Alena Čáňová
Vyvěšeno na úřední desce dne 22.08.2014
ROZDĚLOVNÍK:
zmocněnec ČSSD Ivana Jakubčíková, zmocněnec KSČM Vladimír Kulík,
zmocněnec ODS Jiří Krofta, zmocněnec SNK Volba 2010 Jana Machová,
zmocněnec Nezávislí pro Horažďovice Miloslav Svatoš, zmocněnec Koalice TOP 09
a KDU-ČSL Ing. Martin Kříž, zmocněnec DSZ a NK Jiří Anderle

MĚSTSKÝ ÚŘAD

HORAŽĎOVICE

Odbor správní
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
tel.:+420 376 547 521, fax.:+420 376 547 529 , e-mail: urad@muhorazdovice.cz

čj.:MH/11605/2014

Horažďovice 22.08.2014

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Horažďovicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu
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”),
projednal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní listinu volební
strany
KOALICE TOP 09 A KDU-ČSL pro volby do zastupitelstva obce
HORAŽĎOVICE, konané ve dnech 10. a 11. října 2014, a rozhodl takto:
Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany KOALICE TOP 09 A KDU-ČSL
Odůvodnění
Registračnímu úřadu byla podána kandidátní listina volební strany KOALICE TOP 09
A KDU-ČSL včetně stanovených příloh dne 30.07.2014 v 12:15 hodin a
nevykazovala žádné vady - obsah kandidátní listiny byl v souladu s ustanovením §
22 odst. 1 zákona o volbách.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní
listinu podaly, domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany
u Krajského soudu v Plzni (§ 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 obecního úřadu,
který rozhodnutí vydal).

………………………………
Alena Čáňová

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.08.2014
ROZDĚLOVNÍK:
zmocněnec Koalice TOP 09 a KDU-ČSL Ing. Martin Kříž, zmocněnec ČSSD Ivana
Jakubčíková, zmocněnec KSČM Vladimír Kulík, zmocněnec ODS Jiří Krofta,
zmocněnec SNK Volba 2010 Jana Machová, zmocněnec Nezávislí pro Horažďovice
Miloslav Svatoš, zmocněnec DSZ a NK Jiří Anderle

MĚSTSKÝ ÚŘAD

HORAŽĎOVICE

Odbor správní
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
tel.:+420 376 547 521, fax.:+420 376 547 529 , e-mail: urad@muhorazdovice.cz

čj.:MH/11932/2014

Horažďovice 22.08.2014

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Horažďovicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu
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”),
projednal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní listinu volební
strany NEZÁVISLÍ PRO HORAŽĎOVICE pro volby do zastupitelstva obce
HORAŽĎOVICE, konané ve dnech 10. a 11. října 2014, a rozhodl takto:
Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÍ PRO HORAŽĎOVICE.
Odůvodnění
Registračnímu úřadu byla podána kandidátní listina volební strany NEZÁVISLÍ PRO
HORAŽĎOVICE
včetně stanovených příloh dne 05.08.2014 v 8:00 hodin a
nevykazovala žádné vady - obsah kandidátní listiny byl v souladu s ustanovením §
22 odst. 1 zákona o volbách.
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které
kandidátní listinu podaly, domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení
ochrany u Krajského soudu v Plzni (§ 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 obecního
úřadu, který rozhodnutí vydal).

………………………………
Alena Čáňová
Vyvěšeno na úřední desce dne 22.08.2014
ROZDĚLOVNÍK:
zmocněnec Nezávislí pro Horažďovice Miloslav Svatoš, zmocněnec ČSSD Ivana
Jakubčíková, zmocněnec KSČM Vladimír Kulík, zmocněnec ODS Jiří Krofta,
zmocněnec SNK Volba 2010 Jana Machová, zmocněnec Koalice TOP 09 a KDUČSL Ing. Martin Kříž, zmocněnec DSZ a NK Jiří Anderle

MĚSTSKÝ ÚŘAD

HORAŽĎOVICE

Odbor správní
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
tel.:+420 376 547 521, fax.:+420 376 547 529 , e-mail: urad@muhorazdovice.cz

čj.:MH/11945/2014

Horažďovice 22.08.2014

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Horažďovicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu
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”),
projednal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní listinu volební
strany DEMOKRATICKÁ STRANA ZELENÝCH A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI –
SDRUŽENÍ DSZ A NK pro volby do zastupitelstva obce HORAŽĎOVICE, konané
ve dnech 10. a 11. října 2014, a rozhodl takto:
Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany
DEMOKRATICKÁ STRANA ZELENÝCH A
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI – SDRUŽENÍ DSZ A NK.
Odůvodnění
Registračnímu úřadu byla podána kandidátní listina volební strany DEMOKRATICKÁ
STRANA ZELENÝCH A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI – SDRUŽENÍ DSZ A NK dne
05.08.2014 v 11:48 hodin. Podle ust. § 23 odst. 1 zák. o volbách registrační úřad
přezkoumal podanou kandidátní listinu, přičemž shledal závady, které byly ve
stanovené lhůtě odstraněny. Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splnila náležitosti
zákona o volbách, rozhodl registrační úřad jak je výše uvedeno.
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které
kandidátní listinu podaly, domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení
ochrany u Krajského soudu v Plzni (§ 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 obecního
úřadu, který rozhodnutí vydal).

………………………………
Alena Čáňová
Vyvěšeno na úřední desce dne 22.08.2014
ROZDĚLOVNÍK:
zmocněnec DSZ a NK Jiří Anderle, zmocněnec Nezávislí pro Horažďovice Miloslav
Svatoš, zmocněnec ČSSD Ivana Jakubčíková, zmocněnec KSČM Vladimír Kulík,
zmocněnec ODS Jiří Krofta, zmocněnec SNK Volba 2010 Jana Machová,
zmocněnec Koalice TOP 09 a KDU-ČSL Ing. Martin Kříž

