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Záznam
o losování čísla pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do
zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Městský úřad Kopřivnice příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. § 25 odst. 3 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“), vylosoval dnešního dne v souladu s § 12
odst. 1 písm. c) a v souladu s § 7 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o volbách, ve znění pozdějších předpisů po vydání rozhodnutí o registraci všech
volebních stran dle § 23 odst. 3 zákona o volbách pořadová čísla, kterými bude označeno
pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupilstva města/obce, viz. níže.
Dle § 7 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení z. č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – registrační úřad vylosuje
čísla pro označení pořadí politických stran, politických hnutí, koalic politických stran nebo politických hnutí
a nezávislých kandidátů (dále jen „volební stran a“) na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva
příslušné obce. Do losování se nezahrnují volební strany, jejichž kandidátní listina nebyla zaregistrována.
Do losovacího osudí se vloží tolik celých čísel v nepřerušené vzestupné řadě počínaje číslem 1, kolik
kandidátních listin pro volby do zastupitelstva příslušné obce bylo zaregistrováno.

KOPŘIVNICE
Název volební strany
ANO 2011

Vylosované pořadí
6

Česká strana sociálně demokratická

4

KDU-ČSL + TOP 09, STAN, Zelení společně demokraticky

2

Komunistická strana Čech a Moravy

3
1

KRÁSNÁ KOPŘIVNICE
Piráti pro Kopřivnici

7
8

PRO Zdraví a Sport

9

Občanská demokratická strana

Sdružení nezávislých Kopřivnice
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

10
5

Odbor správních činností
ŠTRAMBERK
Název volební strany
Komunistická strana Čech a Moravy
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Vylosované pořadí
4
2

Občanská demokratická strana

1

Sdružení nezávislých kandidátů SNK pro občany Štramberka

3

Změna pro Štramberk - NEZÁVISLÍ

5

ZÁVIŠICE
Název volební strany
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Vylosované pořadí
2
1

ZÁVIŠICE SOBĚ

ŽENKLAVA
Název volební strany
„Pro budoucnost Ženklavy“

Vylosované pořadí
1

PRO ŽENKLAVU SPOLEČNĚ

2

„Sdružení nezávislých kandidátů Ženklava 2018“

4
3

ZA OBEC ŽENKLAVA

Losování ukončeno dne v 10:15 hodin

Jana Sopuchová, Dis., vedoucí oddělení správních agend

.............................................

Marie Sládková, referentka

.............................................

Šárka Kárpátiová, referentka (jako zapisovatelka)

.............................................

