Městský úřad Tachov

Hornickú 1695' 347 01 TACHOV
odbor vnitřních věcí
Váš dopis č.j.

Ze

rJne:

Spis. značka: 1438t2022-OVV/TC
Naše č.j.:
163612022-OVV/TC

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

Dokoupil
3141'74120

ales.dokoupil@tachov-rnesto.cz
04.08.2022

ROZ}JODNUTI
Městský ťrřad Taclrov příslušný jako registrační ťlřad ve srnyslu ust' $ 2l odst. 3 zákona č.
49112001 Sb., o vo|bách do zastupitelstev obcí a o změrrě rlěkterýclr zákonťt, ve znění pozdějšíclr
předpisťr, (dále jen ,,zákon o vo|bách''), projednal podle rrst. $ 23 odst' 1 zákona o volbách, kandidátní

listinu vo|ební strany _ sdružerrípolitické strany a nezávislých kandidátťl s názvem: Sdružení
Komunistické strany Čech a Moravy a nezávislých karididátťl, pro vo|by do zastrrpitelstva obce

Tisová, konané ve dneclr 23. a24.09.2022 a rozhodltakto:

Podle ust' $ 23 odst.3 písm. a)zákorla o volbáclr registruje kandidátní Iistinu volební strany:

SdruženíKomunistické strany Cech

a Moravy a

nezávislých kandidátů, pro volby

do

zastupitelstva obce Tisová, konané ve dneclr 23. a24'09.2022.

odůvodnění:
V

sou|adu s ustanovením $ 23 odst. 5 zákorla o volbáclr není odůvodnění třeba.

Poučení: Proti tomuto rozlrodnutí se mťtževo|ební Strana, která podala kandidátní listintr pro vo|by
do zastupite|stva obce do 2 pracovních dnů od dorrrčenírozhodttutí, domáhat oclrrany
u Krajského soudu v Plzni. Dle Lrst. $ 23 odst. 4 zákona o volbách se rozhodnutípovažuje
za doručenétřetírn dnem ode dne jeho vyvěšení rla ťrřední desce městského úřadrr,
který toto rozhodnutí vydal.
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o rněstského Úrř'adu s osvědčením

RoZuĚloVNÍK:

RSDr. Miloslav Širrrárrek, Fučíkova411,348 15 Planá, znlocIrětrec volební strany SdrLržení
Komunistické strany Čech a Moravy a nezávislýclr kandidátťr
Marcela Květová, Pod Výspou 1214,341 0l Tachov, zrt-toctrělrec vo|ební Strany RoZVoJ
TISoVÉ A SPÁDoVÝcH ogcÍ
RůženaŠrotrbová, Tisová 96,34] 0l Tachov, zrrroctlěnec volební Strany Pro budoucnost
Tisové

Telefon: 374'774 lll
Fax: 37 4 77 4 l7S
www.tachov-rnesto.cz

lC: 00260231
DlČ CZ0026023l

příjmový účet:KB Tachov 2688980287/0l00
výdajový účet:KB Tachov 268897025710100
e-mail : podatelna@tachov-mesto.cz

