Městský úřad Blansko, nám. Svobody 3213, 678 01 Blansko

Č.j.: MBK 38757I2022

Datum: 01.08.2022
ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Blansku příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. 27 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 ust. 23 odst. I zákona
o volbách kandidátní listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů-KOTVRDOVI CE
pro volby do zastupitelstva obce Kotvrdovice, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a
rozhodl takto:
‚

23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách r e g i s t r u J e
podle ust.
volební strany Sdružení nezávislých kandidátů-KOTVRDOVICE.

kandidátní listinu

Odůvodnění
V souladu s ust. 23 odst. 5 zákona o volbách odůvodnění není třeba v případě rozhodnutí
o provedení registrace, tj. v případě registrace bezvadné kandidátní listiny. Kandidátní listina
při podání nevykazovala žádné vady.
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 Brně ( 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).

Dagmar Kocianová
jméno a příjmení, podpis
zaměstnanec obce zařazený
do obecního úřadu s
osvědčením
Vyvěšeno na úřední desce dne: 03.08.2022
Sejmuto:
ROZDĚLOVNĺK:
Zmocněnec: : Roman Soldán, Kotvrdovice 170, 679 07 Kotvrdovice
Volební strany, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce Kotvrdovice:
Zmocněnec: Bc. Barbora Palánová, Bačov 22, 680 01 Boskovice
Marie Chrástecká, Kotvrdovice 57, 679 07 Kotvrdovice

Městský úřad Blansko, nám. Svobody 3213, 678 01 Blansko

Č. J.:

Datum: 01 .08.2022

MBK 3875012022
ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Blansku příslušný jako registrační úřad ve smyslu 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“), projednal podle ust. 23 odst. 1 zákona
o volbách, kandidátní listinu volební strany KDU-ČSL pro volby do zastupitelstva obce
Kotvrdovice, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a rozhodl takto:
23 odst 3 písm. a) zákona o volbách
podle ust.
volební strany KDU-CSL.

reg istruJe

kandidátní listinu

Odůvo dn ění
V souladu s ust. 23 odst. 5 zákona o volbách odůvodnění není třeba v případě rozhodnutí
o provedení registrace, tJ. v případě registrace bezvadné kandidátní listiny. Kandidátní listina
při podání nevykazovala žádné vady.
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 Brně ( 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).

Dagmar Kocianová
jméno a příjmení, podpis
zaměstnanec obce zařazený
do obecního úřadu s
osvědčením
Vyvěšeno na úřední desce dne: 03.08.2022
Sejmuto:
ROZDĚLOVNÍK:
Zmocněnec: : Bc. Barbora Palánová, Bačov 22, 680 01 Boskovice
Volební strany, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce Kotvrdovice:
Zmocněnec: Marie Chrástecká, Kotvrdovice 57, 679 07 Kotvrdovice
Roman Soldán, Kotvrdovice 770, 679 07 Kotvrdovice

Městský úřad Blansko, nám. Svobody 3213, 678 01 Blansko

Č. j.:

Datum: 01 .08.2022

MBK 38754I2022
ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Blansku příslušný jako registrační úřad ve smyslu 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“), projednal podle ust. 23 odst. 1 zákona
o volbách, kandidátní listinu volební strany Společně pro Kotvrdovice pro volby do
zastupitelstva obce Kotvrdovice, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a rozhodl takto:
podle ust.
23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách
volební strany Společně pro Kotvrdovice.

reg istruJe

kandidátní listinu

Odůvo dn ění
V souladu s ust. 23 odst. 5 zákona o volbách odůvodnění není třeba v případě rozhodnutí
o provedení registrace, tj. v případě registrace bezvadné kandidátní listiny. Kandidátní listina
při podání nevykazovala žádné vady.
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 Brně ( 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).

Dagmar Kocianová
jméno a příjmení, podpis
zaměstnanec obce zařazený
do obecního úřadu s
osvědčením
Vyvěšeno na úřední desce dne: 03.08.2022
Sejmuto:
ROZDĚLOVNÍK:
Zmocněnec: : Marie Chrástecká, Kotvrdovice 57, 679 07 Kotvrdovice
Volební strany, které podaly kandidátní listinu do zastupitelstva obce Kotvrdovice:
Zmocněnec: Bc. Barbora Palánová, Bačov 22, 680 01 Boskovice
Roman Soldán, Kotvrdovice 170, 679 07 Kotvrdovice

