
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyiizuje/linka:
E-mai l :
V Brně dne:
Datová schránka:

MĚsTsKÝ ÚŘno ŠnPANlcE
Masarykovo náměstí 100t7,664 5í Š|apanice

pracoviště opuštěná 9l2,656 70 Brno

xr.Č-tlst 014.14tzED
KTt70-2014|ZED
o|ga Zedníčková/S33 304 222, 533 304 24o
zed n ickova@slapan ice. cz
20.08.2014
2xfbbgj

RozHoDNUTí

Městski/ rad Š|apanlce, jako registrační uiad Ve smys|u ustanovení s 21 odst.3 zákona č.
49112001 Sb., o vo|bách do zastupitelstev obcí a o změně někten./ch zákon , ve znění
pozdějších piedpisťr, (dá|e jen zákon o vo|bách), projednal pod|e ujtanovení s 23 odst. 1
zákona o vo|bách, kandidátní |istinu volební strany

,,Pro Řícmanice..

pro volby do zastupite|stva obce Řícmanice,

konané ve dnech 10. a 11. ríjna 2014 a rozhodl takto:

Pod|e  us t .  $  23  ods t .9  písm.a ) zákona  ovo lbách  reg  i s t ru  j e  kand idá tní  l i s t i nu
volební strany., ,Pro Rícmanice., .

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní l istinu
poda|y, domáhat do 2 pracovních dnŮ od jeho doručení o-chrany u Krajského soudu
v Brně (s 59 odst. 2 zákona o vo|bách, za doručené se rozhodnutí povaŽuje podle
ustanovení $ 23 odst. 4 zákona o vo|bách tietím dnem ode dne jeho vyvéšeni n.a Úreoni
desce obecního uradu, kten.i rozhodnutí vydal).

u
pah,íHe,,,7

olga Zedníčková
oprávněnf zaměstnanec

registračního uťadu

Rozdě|ovník:
. Zmocněnecvotební strany/nezivislf kandidát- Zmocněnci volebních stran a nezávis|í kandidáti, kteií podali kandidátní tistinu dozastupitelstva obce



Čis|o jednací:
Spisová značka,.
Vyrizujellinka:
E-mai l :
V Brně dne:
Datová schránka:

, u v

MESTSKY URAD SLAPANICE
Masarykovo náměstí 10017,664 51 S|apanice

pracoviště opuštěná 9l2,656 70 Brno

KT-ČJ/s1018-1 4\ZED
KT t70-2014|ZED
o|ga Zedníčková/S33 304 222, 533 304 240
zed n ickova@slapan ice. cz
20.08.2014
2xfbbgj

RozHoDNUTí

Městsk! Úrad Šlapanice, jako registrační urad Ve Smys|u ustanovení s 21 odst. 3 zákona č.
49112001 Sb', o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některlch zákonu, ve znění
pozdějších predpisťr, (dá|e jen zákon o vo|bách), projedna| pod|e ustanovení $ 23 odst. 1
zákona o vo|bách, kandidátní |istinu vo|ební strany

PRo RozVoJ ŘÍcunrulc

pro vo|by do zastupite|stva obce Řícmanice,

konané ve dnech 10. a 11. ríjna 2014 a rozhod| takto:

Pod|e  us t '  $  23  ods t .3  písm.a ) zákona  ovo|bách  reg  i s t  ru  j  e  kand idá tní  l i s t i nu
vo|ební strany- PRo RoZVoJ ŘíctunNtc.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní |istinu
podaly, domáhat do 2 pracovních dnu od jeho doručení ochrany u Krajského soudu
v Brně (s 59 odst' 2 zákona o vo|bách , za doručené Se rozhodnutí povaŽuje podle
ustanovení $ 23 odst. 4 zákona o vo|bách tretím dnem ode dne jeho vyvěšení na urední
desce obecního uradu, ktery rozhodnutí vyda|).

( ,
yčtt,,,.t. kOii,t ,,

o|ga Zedníčková
oprávněny zaměstnanec

registracního Úradu

Rozdě|ovn ík:

- Zmocněnec vo|ební strany/nezávis|f kandidát
- Zmocněnci volebních stran a nezávis|í kandidáti, kterí podali kandidátní |istinu do

zastupitelstva obce



Čís|o jednací:
Spisová značka:
Yyťizu1e||inka:
E-mail:
V Brně dne:
Datová schránka:

, a v

MESTSKY URAD SLAPANICE
Masarykovo náměsti 10017,664 51 Slapanice

pracoviště opuštěná 9I2,656 70 Brno

KT-ČJ/51 o2o-14IzED
KTt70-2014|ZED
o|ga Zedníčková/S33 304 222,533 304 240
zed nickova @slapan ice. cz
20.08.2014
2xfbbgj

Roz{oDNUTí

Městskf urad Š|apanice, jako registrační urad Ve Smyslu ustanovení s 21 odst' 3 zákona č'
491|2001 Sb., o vo|bách do zastupitelstev obcí a o změně někte4/ch zákon , ve zněni
pozdějších pťedpisťt, (dále jen zákon o volbách), projedna| pod|e ustanovení $ 23 odst. 1
zákona o vo|bách, kandidátní |istinu volebnÍ strany

TOP 09

pro volby do zastupitelstva obce Řícmanice,

konané ve dnech 10. a 11. ríjna 2014 a rozhod| takto:

PodIe  us t .  $  23 odst .3  písm.a)zákona ovo lbách reg i s t ru  j  e  kand idá tní  l i s t inu
vo|ební strany. ToP 09.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu
podaly, domáhat do 2 pracovních dnťr od jeho doručení ochrany u Krajského soudu
v Brně (s 59 odst. 2 zákona o vo|bách, za doručené se rozhodnutí povaŽuje podle
ustanovení $ 23 odst. 4 zákona o vo|bách tietím dnem ode dne jeho vyvěšení na uťední
desce obecního uťadu, kterf rozhodnutí vyda|).

n

4áatuiho rza/
olga Zedníčková

oprávněn1i zaměstnanec
registračního uťadu

Rozdělovník.
- Zmocněnec volební strany/nezávis|y kandidát
- Zmocněnci vo|ebních stran a nezávis|í kandidáti, kterí podali kandidátní |istinu do

zastupitelstva obce



Čislo jednací:
Spisová značka:
Vyrizuje/linka.
E-mail.
V Brně dne:
Datová schránka:

, u v '

MESTSKY URAD SLAPANICE
Masarykovo náměstí 1a0n,664 5í S|apanice

pracoviště opuštěná 9l2, 656 70 Brno

KT-ČJ/s1 o24.14tZED
KT t70-2014tZED
olga Zedníčková/533 304 222,533 304 240
zed nickova @slapan ice. cz
20.08.2014
2xfbbgj

RozHoDNUTí

Městskf urad Slapanice, jako registrační urad Ve Smyslu ustanovení s 21 odst.3 zákona č.
49112001 sb., o vo|bách do zastupitelstev obcí a o změně někten./ch zákon , ve znění
pozdějších piedpisťr, (dále jen zákon o vo|bách), projedna| podle ustanovení $ 23 odst. 1
zákona o vo|bách, kandidátní listinu volební strany

Sdružení pro život

pro vo|by do zastupitelstva obce Řícmanice,

konané ve dnech 10' a 11. iíjna 2014 a rozhodl takto:

Pod|e  us t .  $  23odst .3  písm.  a)  zákonaovo|bách reg i s t ru  je  kand idá tní  l i s t inu
vo|ební strany- SdruŽení pro Život.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní vo|ební strany, které kandidátní listinu
poda|y, domáhat do 2 pracovních dnťr od jeho doručení ochrany u Krajského soudu
v Brně (s 59 odst. 2 zákona o vo|bách, za doručené se rozhodnutí povaŽuje podle
ustanovení $ 23 odst. 4 zákona o vo|bách tretím dnem ode dne jeho vyvěšení na uiední
desce obecního Úťadu, kten./ rozhodnutí vyda|).

.1//
, L /

/a,t* /t,ak{ť/
o|ga Zedníčková

oprávněny zaměstnanec
registračního uradu

Rozdě|ovník:
. Zmocněnecvo|ební strany/nezávis|f kandidát
. Zmocněnci vo|ebních stran a nezávis|í kandidáti, kteĚí podali kandidátní |istinu do

zastupitelstva obce


