Městský úřad Kravaře
Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
Náměstí 43, 747 21 Kravaře

ČJ.:
DATUM:

*MUKRX00A1DJZ*

MUKRX00A1DJZ

MUKR 12506/2018
14.08.2018

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Kravařích 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
(dále jen „zákon o volbách“) projednal podle ust. § 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní
listinu volební strany Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD), pro volby
do Zastupitelstva obce Kravaře, konané ve dnech 05. a 06. října 2018, a rozhodl takto:
Podle ust. § 23 odst. 3 písrn. a) zákona o volbách registruje kandidátní listinu
volební strany Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD).
Odůvodnění
Dne 25.07.2018 podal zmocněnec volební strany Svoboda a přímá demokracie - Tomio
Okamura (SPD) kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Kravaře, konané ve dnech
05. a 06. října 2018. Městský úřad v Kravařích přezkoumal podle § 23 odst. 1 zákona o
volbách podanou kandidátní listinu. Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje
náležitosti podle zákona o volbách, rozhodl Městský úřad v Kravařích způsobem uvedeným
ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly,
domáhat do dvou pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Ostravě
(§ 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).

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne 14.08.2018

Rozdělovník:
- zmocněnec volební strany Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)
- ostatní zmocněnci volebních stran, které podaly kandidátní listinu pro volby do
Zastupitelstva obce Kravaře
Na úřední desce MěÚ Kravaře
- registrační úřad
vyvěšeno dne
A* ‘Po* 2018
sňato dne

n j qiL'

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od 14. S. 2G16P&tAbl«
www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfiiz

IČ:
00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

Městský úřad Kravaře
Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
Náměstí 43, 747 21 Kravaře

ČJ.:
DATUM:

*MUKRX00A1DZR*

MUKRX00A1DZR

MUKR 12317/2018
14.08.2018

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Kravařích 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
(dále jen „zákon o volbách“) projednal podle ust. § 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní
listinu volební strany Občanská demokratická strana, pro volby do Zastupitelstva obce
Kravaře, konané ve dnech 05. a 06. října 2018, a rozhodl takto:
Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách registruje kandidátní listinu
volební strany Občanská demokratická strana.
Odůvodnění
Dne 19.07.2018 podal zmocněnec volební strany Občanská demokratická strana kandidátní
listinu pro volby do Zastupitelstva obce Kravaře, konané ve dnech 05. a 06. října 2018.
Městský úřad v Kravařích přezkoumal podle § 23 odst. 1 zákona o volbách podanou
kandidátní listinu. Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti podle zákona o
volbách, rozhodl Městský úřad v Kravařích způsobem uvedeným ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly,
domáhat do dvou pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Ostravě
(§ 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).

Ing. Hana Kapinosová
Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne 14. 08. 2018

Rozdělovník:
- zmocněnec volební strany Občanská demokratická strana
- ostatní zmocněnci volebních stran, které podaly kandidátní listinu pro volby do
Zastupitelstva obce Kravaře
- registrační úřad

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfnz

IČ:
00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

Městský úřad Kravaře
Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
Náměstí 43, 747 21 Kravaře

ČJ.:
DATUM:

*MUKRX00A1E30*

MUKRX00A1E30

MUKR 12685/2018
14.08.2018

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Kravařích 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
(dále jen „zákon o volbách“) projednal podle ust. § 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní
listinu volební strany Nová Síla Kravař, pro volby do Zastupitelstva obce Kravaře, konané
ve dnech 05. a 06. října 2018, a rozhodl takto:
Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách registruje kandidátní listinu
volební strany Nová Síla Kravař.
Odůvodnění
Dne 27.07.2018 podal zmocněnec volební strany Nová Síla Kravař kandidátní listinu pro
volby do Zastupitelstva obce Kravaře, konané ve dnech 05. a 06. října 2018. Městský úřad
v Kravařích přezkoumal podle § 23 odst. 1 zákona o volbách podanou kandidátní listinu.
Vzhledem ktomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti podle zákona o volbách, rozhodl
Městský úřad v Kravařích způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly,
domáhat do dvou pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Ostravě
(§ 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

Ing. Hana

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne 14. 08. 2018

Rozdělovník:
- zmocněnec volební strany Nová Síla Kravař
- ostatní zmocněnci volebních stran, které podaly kandidátní listinu pro volby do
Zastupitelstva obce Kravaře
- registrační úřad

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfnz

IČ:
00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořiteína, a.s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

Městský úřad Kravaře
Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
Náměstí 43, 747 21 Kravaře

ČJ.:
DATUM:

*MUKRX00A1DSQ*

MUKRX00A1DSQ

MUKR 11441/2018
14.08.2018

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Kravařích 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
(dále jen „zákon o volbách“) projednal podle ust. § 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní
listinu volební strany Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová,
pro volby do Zastupitelstva obce Kravaře, konané ve dnech 05. a 06. října 2018, a rozhodl
takto:
Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách registruje kandidátní listinu
volební strany Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová.
Odůvodnění
Dne 03.07.2018 podal zmocněnec volební strany Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Kravaře,
konané ve dnech 05. a 06. října 2018. Městský úřad v Kravařích přezkoumal podle § 23 odst.
1 zákona o volbách podanou kandidátní listinu. Vzhledem ktomu, že kandidátní listina
splňuje náležitosti podle zákona o volbách, rozhodl Městský úřad v Kravařích způsobem
uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly,
domáhat do dvou pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Ostravě
(§ 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).

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne 14.08.2018

Rozdělovník:
- zmocněnec volební strany Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
- ostatní zmocněnci volebních stran, které podaly kandidátní listinu pro volby do
Zastupitelstva obce Kravaře
- registrační úřad

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bínz

IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00 - 12:00

Městský úřad Kravaře
Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
Náměstí 43, 747 21 Kravaře

ČJ.:
DATUM:

*MUKRX00A1EDM*

MUKRX00A1EDM

MUKR 12794/2018
14.08.2018

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Kravařích 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
(dále jen „zákon o volbách“) projednal podle ust. § 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní
listinu nezávislý kandidát Karel Peterek, pro volby do Zastupitelstva obce Kravaře, konané
ve dnech 05. a 06. října 2018, a rozhodl takto:
Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách registruje kandidátní listinu
nezávislý kandidát Karel Peterek.
Odůvodnění
Dne 30.07.2018 podal nezávislý kandidát Karel Peterek kandidátní listinu pro volby do
Zastupitelstva obce Kravaře, konané ve dnech 05. a 06. října 2018. Městský úřad v Kravařích
přezkoumal podle § 23 odst. 1 zákona o volbách podanou kandidátní listinu. Vzhledem
k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti podle zákona o volbách, rozhodl Městský
úřad v Kravařích způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly,
domáhat do dvou pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Ostravě
(§ 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).

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne 14. 08. 2018

Rozdělovník:
- nezávislý kandidát Karel Peterek
- ostatní zmocněnci volebních stran, které podaly kandidátní listinu pro volby do
Zastupitelstva obce Kravaře
- registrační úřad

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bftiz

IČ:
00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. - pobočka Kravaře
Č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00 - 12:00

Městský úřad Kravaře
Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
Náměstí 43, 747 21 Kravaře

ČJ.:
DATUM:

*MUKRX00A1DB3*

MUKRX00A1DB3

MUKR 12582/2018
14.08.2018

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Kravařích 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
(dále jen „zákon o volbách“) projednal podle ust. § 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní
listinu volební strany Jistota, pro volby do Zastupitelstva obce Kravaře, konané ve dnech
05. a 06. října 2018, a rozhodl takto:
Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách registruje kandidátní listinu
volební strany Jistota.
Odůvodnění
Dne 26.07.2018 podal zmocněnec volební strany Jistota kandidátní listinu pro volby do
Zastupitelstva obce Kravaře, konané ve dnech 05. a 06. října 2018. Městský úřad v Kravařích
přezkoumal podle § 23 odst. 1 zákona o volbách podanou kandidátní listinu. Vzhledem
ktomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti podle zákona o volbách, rozhodl Městský
úřad v Kravařích způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly,
domáhat do dvou pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Ostravě
(§ 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

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne 14. 08. 2018

Rozdělovník:
- zmocněnec volební strany Jistota
- ostatní zmocněnci volebních stran, které podaly kandidátní listinu pro volby do
Zastupitelstva obce Kravaře
- registrační úřad

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfhz

IČ:
00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondčlí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

Městský úřad Kravaře
Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
Náměstí 43, 747 21 Kravaře

ČJ.:
DATUM:

*MUKRX00A1DQ0*

MUKRX00A1DQO

MUKR 12508/2018
14.08.2018

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Kravařích 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
(dále jen „zákon o volbách41) projednal podle ust. § 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní
listinu volební strany Česká strana sociálně demokratická, pro volby do Zastupitelstva obce
Kravaře, konané ve dnech 05. a 06. října 2018, a rozhodl takto:
Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách registruje kandidátní listinu
volební strany Česká strana sociálně demokratická.
Odůvodnění
Dne 25.07.2018 podal zmocněnec volební strany Česká strana sociálně demokratická
kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Kravaře, konané ve dnech 05. a 06. října
2018. Městský úřad v Kravařích přezkoumal podle § 23 odst. 1 zákona o volbách podanou
kandidátní listinu. Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti podle zákona o
volbách, rozhodl Městský úřad v Kravařích způsobem uvedeným ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly,
domáhat do dvou pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Ostravě
(§ 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

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne 14.08.2018

Rozdělovník:
- zmocněnec volební strany Česká strana sociálně demokratická
- ostatní zmocněnci volebních stran, které podaly kandidátní listinu pro volby do
Zastupitelstva obce Kravaře
- registrační úřad

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfnz

IČ:
00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

Městský úřad Kravaře
Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
Náměstí 43, 747 21 Kravaře

ČJ.:
DATUM:

*MUKRX00A1E7G*

MUKRX00A1E7G

MUKR 13065/2018
14.08.2018

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Kravařích 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
(dále jen „zákon o volbách44) projednal podle ust. § 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní
listinu volební strany ANO 2011, pro volby do Zastupitelstva obce Kravaře, konané ve dnech
05. a 06. října 2018, a rozhodl takto:
Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách registruje kandidátní listinu
volební strany ANO 2011.
Odůvodnění
Dne 26.07.2018 podal zmocněnec volební strany ANO 2011 kandidátní listinu pro volby do
Zastupitelstva obce Kravaře, konané ve dnech 05. a 06. října 2018. Městský úřad v Kravařích
přezkoumal podle § 23 odst. 1 zákona o volbách podanou kandidátní listinu. Vzhledem
k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti podle zákona o volbách, rozhodl Městský
úřad v Kravařích způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly,
domáhat do dvou pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Ostravě
(§ 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).

Ing. Hana Kapinosová
Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne 14. 08. 2018

Rozdělovník:
- zmocněnec volební strany ANO 2011
- ostatní zmocněnci volebních stran, které podaly kandidátní listinu pro volby do
Zastupitelstva obce Kravaře
- registrační úřad

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfnz

IČ:
00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00 - 12:00

Městský úřad Kravaře
Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
Náměstí 43, 747 21 Kravaře

ČJ.:
DATUM:

*MUKRX00A1DOA*

MUKRXOOA1DOA

MUKR 12842/2018
14.08.2018

ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Kravařích 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
(dále jen „zákon o volbách“) projednal podle ust. § 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní
listinu volební strany Za Kravaře prosperující, pro volby do Zastupitelstva obce Kravaře,
konané ve dnech 05. a 06. října 2018, a rozhodl takto:
Podle ust. § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách registruje kandidátní listinu
volební strany Za Kravaře prosperující.
Odůvodnění
Dne 31.07.2018 podal zmocněnec volební strany Za Kravaře prosperující kandidátní listinu
pro volby do Zastupitelstva obce Kravaře, konané ve dnech 05. a 06. října 2018. Městský úřad
v Kravařích přezkoumal podle § 23 odst. 1 zákona o volbách podanou kandidátní listinu.
Vzhledem k tomu, že kandidátní listina splňuje náležitosti podle zákona o volbách, rozhodl
Městský úřad v Kravařích způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly,
domáhat do dvou pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Ostravě
(§ 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).

í

Ing. Hana Kapinosová
Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne 14. 08. 2018

Rozdělovník:
- zmocněnec volební strany Za Kravaře prosperující
- ostatní zmocněnci volebních stran, které podaly kandidátní listinu pro volby do
Zastupitelstva obce Kravaře
- registrační úřad
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