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

Č. j.:

Datum: 03.08.2022

MBK 39057i2022

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Blansku projednal podle 62 odst. 1 zákona č. 247/7 995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu), přihlášku k registraci volební
strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) pro volby do Senátu Parlamentu Ceské republiky,
ve volebním obvodu č. 49, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a rozhodl takto:
Podle 62 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu r e g I s t r u
volební strany Svoboda a přímá demokracie (SPD).

j

e přihlášku k registraci

Odůvodnění
V souladu s ust. 62 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu odůvodnění není třeba v případě
rozhodnutí o provedení registrace. Na pověřený obecní úřad byla 74.07.2022 podána přihláška
k registraci, která nevykazovala žádné vady.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní politické strany, politická hnutí, koalice
a nezávislí kandidáti, kteří podali přihlášku k registraci v tomto volebním obvodu,
domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Brně (
86 a
88 zákona o volbách do Parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje
62 odst. 4 zákona o volbách do Parlamentu třetím dnem ode dne jeho
podle
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Blansko).

Ing. Miroslav Peterka
jméno a příjmení, podpis
zaměstnanec obce zařazený
do obecního úřadu s
osvědčením
Vyvěšeno na úřední desce dne: 03.08.2022
Sejmuto:

ROZDĚLOVNÍK:
Zmocněnec: Bc. Pavel Smetana, Rejskova3002/25, 796 01 Prostějov
Volební strany, které podaly přihlášku k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České
republiky volební obvod č. 49
Zmocněnec: Ondřej Požár, D1S, Olomučany 37, 679 03 Olomučany
Jan Vlček, Nová 1272/1 8, 664 34 Kuřim
Radka Kšicová, Rekreační 23, 679 61 Letovice
Petr Cajzl, Foltýnova 101 2/209, 635 00 Brno
Bc. Hana Ferina, Žebětínská 46, 623 00 Brno
Bc. Jana Lancůchová, Rolnická 661/7, 625 00 Brno
-

Městský úřad Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Čj.: MBK 39058/2022

Datum: 03.08.2022
ROZHODNUTĺ

Městský úřad v Blansku projednal podle 62 odst. I zákona Č. 247/J 995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republíky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), přihlášku k registraci volební
strany Strana soukromníků České republiky pro volby do Senátu Parlamentu České republiky,
ve volebním obvodu č. 49, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a rozhodl takto:
Podle 62 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu r e g I s t r u
volební strany Strana soukromníků Ceské republiky.

J

e přihlášku k registraci

Odůvodnění
V souladu s ust. 62 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu odůvodnění není třeba v případě
rozhodnutí o provedení registrace. Na pověřený obecní úřad byla 1 5.06.2022 podána přihláška
k registrací, která nevykazovala žádné vady.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní politické strany, politická hnutí, koalice
a nezávislí kandidáti, kteří podali přihlášku k registraci v tomto volebním obvodu,
domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Brně (
86 a
88 zákona o volbách do Parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje
podle
62 odst. 4 zákona o volbách do Parlamentu třetím dnem ode dne jeho
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Blansko).

Ing. Miroslav Peterka
jméno a příjmení, podpis
zaměstnanec obce zařazený
do obecního úřadu s
osvědčením
Vyvěšeno na úřední desce dne: 03.08.2022
Sejmuto:

ROZDĚLOVNÍK:
Zmocněnec: Ondřej Požár, DiS, Olomučany 37, 679 03 Olomučany
Volební strany, které podaly přihlášku k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České
republiky volební obvod č. 49
Zmocněnec: Jan Vlček, Nová 7272/1 8, 664 34 Kuřim
Radka Kšicová, Rekreační 23, 679 61 Letovice
Petr Cajzl, Foltýnova 1012/209, 635 00 Brno
Bc. Hana Ferina, Zebětínská 46, 623 00 Brno
Bc. Jana Lancůchová, Rolnická 667/7, 625 00 Brno
Bc. Pavel Smetana, Rejskova3002/25, 796 01 Prostějov
-

Městský úřad Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Datum: 03.08.2022

Č. J.: MBK 39062/2022
ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Blansku projednal podle 62 odst. 1 zákona č. 247/J 995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu‘), přihlášku k registraci volební
strany Starostové a nezávislí pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, ve volebním
obvodu č. 49, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a rozhodl takto:
Podle 62 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu r e g i s t r u
volební strany Starostové a nezávislí.

J

e přihlášku k registraci

Odůvodnění
V souladu s ust. 62 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu odůvodnění není třeba v případě
rozhodnutí o provedení registrace. Na pověřený obecní úřad byla J 8.07.2022 podána přihláška
k registraci, která nevykazovala žádné vady.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní politické strany, politická hnutí, koalice
a nezávislí kandidáti, kteří podali přihlášku k registraci v tomto volebním obvodu,
domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Brně (
88 zákona o volbách do Parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje
86 a
62 odst. 4 zákona o volbách do Parlamentu třetím dnem ode dne jeho
podle
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Blansko).

Ing. Miroslav Peterka
jméno a příjmení, podpis
zaměstnanec obce zařazený
do obecního úřadu s
osvědčením
Vyvěšeno na úřední desce dne: 03.08.2022
Sejmuto:

ROZDĚLOVNÍK:
Zmocněnec: Jan Vlček, Nová 1272/18, 664 34 Kuřím
Volební strany, které podaly přihlášku k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České
republiky volební obvod č. 49
Zmocněnec: Radka Kšicová, Rekreační 23, 679 61 Letovice
Petr Cajzl, Foltýnova 1 012/209, 635 00 Brno
Bc. Hana Ferina, Zebětínská 46, 623 00 Brno
Bc. Jana Lancůchová, Rolnická 661/7, 625 00 Brno
Bc. Pavel Smetana, Rejskova3002/25, 796 01 Prostějov
Ondřej Požár, DiS, Olomučany 37, 679 03 Olomučany
-

Městský úřad Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Č. j.:

MBK 3906412022

Datum: 03.08.2022
ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Blansku projednal podle 62 odst. 1 zákona č. 247/7 995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu‘), přihlášku k registraci volební
strany Česká pirátská strana pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, ve volebním
obvodu č. 49, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a rozhodl takto:
Podle 62 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu r e g i s t r u
volební strany Ceská pirátská strana.

J

e přihlášku k registraci

Odůvodnění
V souladu s ust. 62 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu odůvodnění není třeba v případě
rozhodnutí o provedení registrace. Na pověřený obecní úřad byla 08.07.2022 podána přihláška
k registraci, která nevykazovala žádné vady.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní politické strany, politická hnutí, koalice
a nezávislí kandidáti, kteří podali přihlášku k registraci v tomto volebním obvodu,
domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Brně (
86 a
88 zákona o volbách do Parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje
podle
62 odst. 4 zákona o volbách do Parlamentu třetím dnem ode dne jeho
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Blansko).

Ing. Miroslav Peterka
jméno a příjmení, podpis
zaměstnanec obce zařazený
do obecního úřadu s
osvědčením
Vyvěšeno na úřední desce dne: 03.08.2022
Sejmuto:
ROZDĚLOVNĺK:
Zmocněnec: Radka Kšicová, Rekreační 23, 679 61 Letovice
Volební strany, které podaly přihlášku k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České
republiky volební obvod č. 49
Zmocněnec: Petr Cajzl, Foltýnova 1012/209, 635 00 Brno
Bc. Hana Ferina, Žebětínská 46, 623 00 Brno
Bc. Jana Lancůchová, Rolnická 661/7, 625 00 Brno
Bc. Pavel Smetana, Rejskova3002/25, 796 01 Prostějov
Ondřej Požár, D1S, Olomučany 37, 679 03 Olomučany
Jan Vlček, Nová 7272/1 8, 664 34 Kuřim
-

Městský úřad Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Č. J.:

Datum: 03.08.2022

MBK 39069/2022
ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Blansku projednal podle 62 odst. I zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále Jen „zákon o volbách do Parlamentu), přihlášku k registraci volební
strany SPOLU (ODS + KDU-ČSL + TOP 09) pro volby do Senátu Parlamentu České republiky,
ve volebním obvodu č. 49, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a rozhodl takto:
Podle 62 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu r e g I s t r u
volební strany SPOLU (ODS + KDU-ČSL + TOP 09).

j

e přihlášku k registraci

Odůvodnění
V souladu s ust. 62 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu odůvodnění není třeba v případě
rozhodnutí o provedení registrace. Na pověřený obecní úřad byla 11.07.2022 podána přihláška
k registraci, která nevykazovala žádné vady.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní politické strany, politická hnutí, koalice
a nezávislí kandidáti, kteří podali přihlášku k registraci v tomto volebním obvodu,
domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Brně (
88 zákona o volbách do Parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje
86 a
62 odst. 4 zákona o volbách do Parlamentu třetím dnem ode dne jeho
podle
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Blansko).

Ing. Miroslav Peterka
jméno a příjmení, podpis
zaměstnanec obce zařazený
do obecního úřadu s
osvědčením
Vyvěšeno na úřední desce dne: 03.08.2022
Sejmuto:
ROZDĚLOVNĺK:
Zmocněnec: Petr Cajzl, Foltýnova 1012/209, 635 00 Brno
Volební strany, které podaly přihlášku k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České
republiky volební obvod č. 49
Zmocněnec: Bc. Hana Ferina, Žebětínská 46, 623 00 Brno
Bc. Jana Lancůchová, Rolnická 661/7, 625 00 Brno
Bc. Pavel Smetana, Rejskova3002/25, 796 01 Prostějov
Ondřej Požár, DiS, Olomučany 37, 679 03 Olomučany
Jan Vlček, Nová 1272/1 8, 664 34 Kuřim
Radka Kšicová, Rekreační 23, 679 61 Letovice
-

Městský úřad Blansko, nám. Svobody 3213, 678 01 Blansko
Datum: 03.08.2022

Č. J.: MBK 3907612022
ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Blansku projednal podle 62 odst. J zákona Č. 247/1 995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalšich zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), přihlášku k registraci volební
strany Ceská strana sociálně demokratická pro volby do Senátu Parlamentu České republiky,
ve volebním obvodu č. 49, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a rozhodl takto:
Podle 62 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu r e g i s t r u
volební strany Ceská strana sociálně demokratická.

J

e přihlášku k registraci

Odůvodnění
V souladu s ust. 62 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu odůvodnění není třeba v případě
rozhodnutí o provedení registrace. Na pověřený obecní úřad byla 72.07.2022 podána přihláška
k registraci, která nevykazovala žádné vady.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní politické strany, politická hnutí, koalice
a nezávislí kandidáti, kteří podali přihlášku k registraci v tomto volebním obvodu,
domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Brně f
88 zákona o volbách do Parlamentu; za doručené se rozhodnutí považuje
86 a
podle
62 odst. 4 zákona o volbách do Parlamentu třetím dnem ode dne jeho
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Blansko).

Ing. Miroslav Peterka
jméno a příjmení, podpis
zaměstnanec obce zařazený
do obecního úřadu s
osvědčením
Vyvěšeno na úřední desce dne: 03.08.2022
Sejmuto:

ROZDĚLOVNĺK:
Zmocněnec: Bc. Hana Ferina, Žebětínská 46, 623 00 Brno
Volební strany, které podaly přihlášku k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České
republiky volební obvod č. 49
Zmocněnec: Bc. Jana Lancůchová, Rolnická 661/7, 625 00 Brno
Bc. Pavel Smetana, Rejskova3002/25, 796 01 Prostějov
Ondřej Požár, DiS, Olomučany 37, 679 03 Olomučany
Jan Vlček, Nová 1272/1 8, 664 34 Kuřim
Radka Kšicová, Rekreační 23, 679 61 Letovice
Petr Cajzl, Foltýnova 1012/209, 635 00 Brno
-

Městský úřad Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Č. J.:

Datum: 03.08.2022

MBK 3908012022

ROZHODNUTÍ
247/J 995 Sb., o volbách do
Městský úřad v Blansku projednal podle 62 odst. 1 zákona č.
dalších zákonů, ve znění
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
přihlášku k registraci volební
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu‘),
iky, ve volebním obvodu č. 49,
strany ANO 2011 pro voiby do Senátu Parlamentu České republ
konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a rozhodl takto:
u
Podle 62 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu r e g i s t r
volební strany ANO 2011.

J

e přihlášku k registraci

Odůvodnění
odůvodnění není třeba v případě
V souladu s ust. 62 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu
12.07.2022 podána přihláška
rozhodnutí o provedení registrace. Na pověřený obecní úřad byla
k registraci, která nevykazovala žádné vady.
ké strany, politická hnutí, koalice
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní politic
volebním obvodu,
a nezávislí kandidáti, kteří podali přihlášku k registraci v tomto
soudu v Brně (
ého
domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajsk
nutí považuje
rozhod
88 zákona o volbách do Parlamentu; za doručené se
86 a
dne jeho
ode
62 odst. 4 zákona o volbách do Parlamentu třetím Unem
podle
vyvěšeni na úřední desce Městského úřadu Blansko).

Ing. Miroslav Peterka
jméno a příjmení, podpis
zaměstnanec obce zařazený
do obecního úřadu s
osvědčením
Vyvěšeno na úřední desce dne: 03.08.2022
Sejmuto:

ROZDĚLOVNÍK:
Zmocněnec: Bc. Jana Lancůchová, Rolnická 66 1/7, 625 00 Brno
Senátu Parlamentu České
Volební strany, které podaly přihlášku k registraci pro volby do
republiky volební obvod č. 49
ov
Zmocněnec: Bc. Pavel Smetana, Rejskova3002/25, 796 01 Prostěj
čany
Olomu
03
679
37,
Ondřej Požár, DiS, Olomučany
Jan Vlček, Nová 7272/1 8, 664 34 Kuřim
Radka Kšicová, Rekreační 23, 679 61 Letovice
Bc. Hana Ferina, Žebětínská 46, 623 00 Brno
Petr Cajzl, Foltýnova J 012/209, 635 00 Brno
-

