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MĚSTSKY URAĎ ADAMOV
Pod Horkou 2, 679 04 Adamov

Registrační úřad

Vaše značka: Naše značka:
MěÚ/2285/22/TAJ

Vyřizuje:
PhDr. Kubenová

V Adamově dne:
3.8.2022

Sdělení výsledku losování pořadí volebních stran

Sdělujeme Vám tímto, že dne 3.8.2022 bylo provedeno v souladu s úst. §12 odst. l písm. c)
zákona č. 491/2001 Sb., ve znění póza. předpisů registračmm úřadem Adamov losování
volebních stran pro volby do Zastupitelstva města Adamova na volební období 2022-2026.
Výsledek losování je následující:

Vylosované pořadí Název zaresistrovane volební strany

l Sdružení nezávislých kandidátů
2 Občanská demokratická strana
3 Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
4 Komunistická strana Čech a Moravy
5 Sdružení nezávislých kandidátů KRK ADAMOV

V příloze Vám přikládáme l kopii protokolu o průběhu losování.

S pozdravem

^ÍRAO% -<1.0-1~ -YR«? ^» ^A; -»•fA, oW
<iUJ! -s?^^ l€'S^_'< „."^utí
si:

l
o^. ^^45 B\^ e

ibenová

's.1

Vyvěšeno dne: - 3 -08- 2022
Sejmuto dne:

J

A 0^\0 ^<b o^
^~ o

*
t

7^9š^
^5309/0800

\ Vratislava Chlupové
sf: j zmocněnec/f

tajemník
tel. 516 499 623, fax 516 499 634

IČO:
č. u.: 0000

tajemnik@adamov.cz
www. adamov.cz



Protokol o provedení losování pořadí volebních stran na
hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí

konané ve dnech 23. a 24.9.2022
čj.: MěÚ/2285/22/Taj

V souladu s úst. § 12 odst. l písm. c) žák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dne 3. 8. 2022 ve 12.00 hod. níže
podepsané zaměstnankyně oprávněné dle § 12 odst. 2 písm. h) žák. č. 491/2001 Sb. o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci
povinností registračního úřadu provedly losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku
pro volby do Zastupitelstva města Adamova.

K registraci bylo podáno celkem 5 kandidátních listin a všechny byly řádně zaregistrovány.
Do losovací nádoby byly vloženy obálky s vloženým a přeloženým listem. Na listu bylo
uvedeno číslo v rozmezí 1-5. Poté určený pověřený pracovník vytahoval z losovací nádoby
postupně obálky s tím, že pořadí tahů bylo dle abecedního pořadí zaregistrovaných
kandidátních listin politických stran a sdružení. Takto byla vylosována jednotlivým
politickým stranám a sdružením jejich čísla

Vylosované pořadí Název volební strany
l Sdružení nezávislých kandidátů
2 Občanská demokratická strana
3 Křesťanská a demokratická imie-Československá strana lidová
4 Komunistická strana Cech a Moravy
5 Sdmžení nezávislých kandidátů KRK ADAMOV

Podpis osob oprávněných dle úst. § 12 odst. 2 písip. h) žák. č. 491/2001 Sb. o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, vyznění pozdějších předpisů:

PhDr. Vlasta Kubenová

Vratislava Chlupová .(..

Protokol byl pořízen ve dvojím vyhotovení s tím, že l pare stejnopisu bude založeno u
volební dokumentace na Městském úřadě v Adamově a l pare stejnopisu bude zasláno
Českému statistickému úřadu. Kopie protokolu budou pro informaci zaslány všem
zaregistrovaným volebním stranám a zveřejněny na úřední desce Města Adamov.

Zaresistrované politické strany a sdružení - v abecedním pořadí:

a) Komunistická strana Čech a Moravy
b) Křesťanská a demokratická unie-Ceskoslovenská strana lidová
c) Občanská demokratická strana
d) Sdmžení nezávislých kandidátů
e) Sdružení nezávislých kandidátů KRK ADAMOV


