
MÌSTSKÝ \)Ø.A~D V VNHOSTI
Vdclavské ndtnìstf 44, 273 51 ~o~f,

È.j.: RÚ-KV/4387/10/Smm

Mìstský úøad v Unholti

491/2001 Sb., o volbách do

pøedpisù, (dále jen "zákon o

listinu volebni strany I

sdružení nezávislých kandidátù.

J Bralkov 2010 pro volby do zastupitelstva

16. ffjna 2010, a rozhodl takto:

Podle ust. § 23 odst. 3 písmo a) zákona o volbách r e & i str u j e kandidátni listinu volebni

Braikov 2010.strany

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatlú volební stranYt které kandidátní listinu poda1Yt
domáhat do 2 dnù od jeho doruèení ochrany u Krajského soudu v Praze (§ 59 odst. 2 zákona o
volbách; za donIÈené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst. 4 zákona o volbách tøetím. .

Pouèení:

ROZDtLOVNtK:
zmocnìnec volebnf strany BraAkov 2010: 1indøich Novotný, BrUkov, Dukelská 95
zm~cc volební strany KSÈM: Václav Hytych, BraJkov 23
zmocnmec volebni strany Nezávislí 2010: Jindøiška PoAtolková, Bralkov, Rudé armády 161
zmocnìnec volební strany ODS: 1iff Vran&, Kladno, F1oriánská 576
starosta/-u obce/mìsta: BraJkov
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-
-
-

Vyv!Jeno na úfednf desce dne: ...!~ (: ~t

. Óo'BbNf ÚMD BRA§KOV
. .213 SI Unhoš• / "

okres Kladno ~.

ok~ Kladno
telefon: 312698421-2, fax: 312698206

hnp://www.muunhost.cz; e-mail: muun/K)StOmuunhostcz

V UnhoAti, dne: 26.8.2010

,
ROZHODNUTI

pøíslušný jako registraèní úfad ve smyslu ust. §

zastupitelstev obcí a o zmm~ ~kter~ zákon\\,

volbách"), projednal podle ust. § 23 odst. I zákona

21 odst. 3 zákona è.

ve mìní pozd~j§fch

o volbách, dátnikandi

obce Bralkov, konané ve dnech IS. a



M ÌST s KÝ \.íØ~A~D
Vdclavské t'\dmìstf 44, 273 51 L\nhoM, ok~

telefon: 312698421-2, fax: 312698206
http://www.muunhost.cz; e-mail: muunhostOmuunhost.cz

È.j.: RÚ-KV/4387/1O/Smm

Mìst'iký úøad v Unhošti pffsluAný jako registraèní úøad ve smyslu ust. § 21 odst. 3 zákona È.

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obci a o zmìnì nìkterých zákono, ve mìní pozd~j§fch

pfedpisO,(dále jen "zákon o volbách"), projMna1 podle ust. § 23

listinu volební strany (registrovaná politická strana

] Komunistické strany Èech a Moravy pro volby do zastupitelstva

obce BraJkov, konané ve dnech 15. a 16. øíjna 2010, a rozhodl takto:

Podle ust. § 23 odst. 3 písmo a} zákona o volbách

strany Komunistické strany tecb a Moravy.

Pouèeni: Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební stYBny, které kandidátní listinu podaly,
domáhat do 2 dnd od jeho doruèerú ochrany u Krajského soudu v praze (§ S9 odst. 2 zákona o
volbách; za doruèené se rozhodnutí považuje podle ust. § 23 odst 4 zákona o volbád1 tøetím
dnem ode dne jeho vyvìAelú na u, který rozhodnuti vydal).

tnv./
Roman Štverák

lÚ U,.},o.f( - registraèn{ ú1ad

ROZDÌLOVNiK:
zmocnìnec volební strany Bralkov 2010: Jindøich NovotnÝt Bra!kov t Dukelská 95
zmocnìnec volební strany KStM: Václav HytyC~ Bralkov 23
zmocnìnec volební strany Nezávisli 2010: Jindøiška PottoLková, Bmkov, Rudé 8rD1ády 161
zmocnìnec volební strany ODS: Jiøí Vrana, Kladno, Floriánská 576
starosta/-ka obce/mìsta: Bmkov
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desce dne: ..!~.:...r ~.~~

VyvHeno na úøední

OBBCNf ÚAADBRA$KOV
2735J tJn~
okres K ladno -,

V VNHOSTI
Klad no

v Unhotti, dne: 26.8. 2010

ROZHODNUTi

odst. I zákona o volbách, kandidátní

registruje kandidátní listinu voleblÚ

;1-



MÌSTSKÝ \JØ~A~D V UNHOSTI
Vdclavské ndmAstf 44, 273 51 ~oM, ok.-.es

telefon: 312698421-2, fax: 312698206
http://www.muunhost.cz; e-mail: muunhost@muunhost.cz

È.j.: RÚ-KV/4387/1O/Smm

Mìstský úøad v Unhošti pffslu!ný jako registraèní úøad ve smyslu ust. § 21 odst. 3

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obci a o zmìnì nìkterých zákonù, ve mìní

pøedpisù, (dále jen ~on o volbách"), projednal podle ust. § 23 odst. 1 zákona o volbách,

listinu volební strany (

sdružení nez/zvislých kandidátù,

I NezávisU 2010 pro volby do zastupitelstva obce Brdkov, konané ve dnech 15.

a 16. ffjna 2010, a rozhodl takto:

Podle ust. § 23 odst.

strany Nez'vlslí 2010.

Pouèení: Proti
domáhat

ROZDÌLOvNfK:
'-"M

~:
~
-
-

p. I. li II
Vyvì§eno na úfednf desce dne:

OBBCN[ O~AD BRAk~
,

273SIUbhO!r ~

ObesKlldm)

Klad no

V Unholti, dne: 26.8. 2010

ROZHODNUTi

zákona è.

pozdìjších

kandidátní

3 písmo a) zákona o voJbáQb registruje kandidátní listinu volebni

kandidátní listinu

považuje tfetfm
desce



M rST s KÝ \.íØ~~~DV VNHOSTI
Václavské námì.st{ 44J 273 51 ~oM, okr-es Kladno

È.j.: RÚ-KV/4387/l0/SImn

Mìstský úøad v Unholti pfls~ý jako registraèní úøad ve smyslu ust. § 21 odst. 3

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmW nìkterých zákonù, ve znìnf

pøedpis•1, (dále jen "zákon o volbách"), projednal podle ust. § 23 odst. 1 zákona o volbácl1,

listinu volební strany [registrovaná politická "trano

J Obèanské demokratické

konané ve dnech 15. a 16. fijna2010, a rozhodl takto:

Podle ust. §23odst.

strany O~.nské demokratické strany.

Pouèeni: Proti tomuto ro7J1odnutí se mohou ostatIú voldmf strany, které kandidátlú listinu podaly,
domáhat do 2 dnO od jeho doruèení ochrany u Krajského soudu v Praze (§ 59 odst. 2 zákona o
volbách; za doruèené se rozhodnutí považuje podle ust.

ROZDtLOVNfK:
zmocnìnec volební strany Brdkov 2010: Jindøich Novotný, BraJkov, Dukelská 95
zmocnìnec volební strany KSCM: Václav Hytych, ~ov 23
zmocnìnec volební strany Nezivislí 2010: Jindfiška Po§tolková, Brdkov, Rudé armády 161
zmocnìnec volební strany ODS: Jiøí Vrana, Kladno, Floriánská 576
starosta! -o obce/mìsta: BraJkov-

Vyv!ieno na úøední desce dne: !~.: ( ~.t~

te/~: 312698421-2, fax: 312698206
hltp://www .muunhost.cz; e-mail: muunhost8muunhost.cz

V Unhošti. dne: 26.8. 2010

ROZHODNUTi

zákona è.

pozdìjších

kandidátní

pro volby do zastupitelstva obce Bralkov,strany

zákona o volbKh3 píam. a) registruje kandidátni listinu volební

§ 23 odst 4 zákona o volbách tfetún


