
Městský úřad Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Záznam o konání a průběhu losování číselného pořadí registrovaných
volebních stran v rámci voleb do zastupitelstev obcí, konajících se ve dnech
10. a 11. 10. 2014, pro město Hoštku, obce Račice, Snědovice, a město Štětí

Den konání: 29. 8. 2014

Místo konání: zasedací místnost MěÚ Štětí,
Mírové nám. 163, Štětí

Za registrační úřad přítomny oprávněné osoby: Ing. Alice Mezková, Ing. Monika Tydrichová,

Za Městský úřad Štětí přítomna: Ing. Lucie Čížková

Za volební strany přítomni:

Komunistická strana Čech a Moravy - Jaroslav Benýr

Komunistická strana Čech a Moravy - Josef Šenfeld

Občanská demokratická strana - Ing. Václav Veselý

Jindřich Boček

Losování se konalo v souladu ze zněním § 7 vyhlášky Ministerstva vnitra ČR Č. 59/2002 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona Č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále je "vyhláška"), který byl
všem přítomným přečten.

1. Losování číselného pořadí čtyř registrovaných volebních stran pro volby do
Zastupitelstva města Hoštka:

Název volební strany Vylosované
(volební strany jsou seřazeny v abecedním pořádku) pořadové číslo

volební strany
HNUTI NEZAVISL YCH ZA HARMONICKY ROZVOJ OBCI A MEST 1
Komunistická strana Cech a Moravy 2
Pro sport a zdraví 4
Společná budoucnost 3 -
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2. Losování číselného pořadí dvou registrovaných volebních stran pro volby do
Zastupitelstva obce Račice:

Název volební strany Vylosované
(volební strany jsou seřazeny v abecedním pořádku) pořadové číslo

volební strany
PRO RACICE 2014 1
Sdružení nezávislých kandidátů pro Račice 2

3. Losování číselného pořadí dvou registrovaných volebních stran pro volby do
Zastupitelstva obce Snědovice:

Název volební strany Vylosované
(volební strany jsou seřazeny v abecedním pořádku) pořadové číslo

volební strany
Sdružení nezávislých občanů za rozvoj a zlepšování životního prostředí 2a kultury v obcích Snědovicka
STAROSTOVE A NEZAVISLI 1

4. Losování číselného pořadí šesti registrovaných volebních stran pro volby do
Zastupitelstva města Štětí:

Název volební strany Vylosované
(volební strany jsou seřazeny v abecedním pořádku) pořadové číslo

volební strany
Ceská strana sociálně demokratická 2
Komunistická strana Cech a Moravy 3
Občanská demokratická strana 6
Sport, zdraví a prosperita 1
Strana zelených 4
TOP 09 A NEZAVISLI 5

5. Průběh losování

5.1 Losování do zastupitelstev jednotlivých měst a obcí proběhlo podle abecedního
pořádku.

5.2 Bylo předem oznámeno, do kterého zastupitelstva bude losováno, kolik volebních
stran bylo registrováno a sděleny jejich názvy. Poté byly na stůl, na kterém proběhlo
losování, položeny papírky s čísly v počtu registrovaných volebních stran do
konkrétního zastupitelstva města či obce.

5.3 Do losovacího osudí bylo v neprůhledných kapslích vloženo tolik papírků s celým
číslem v nepřerušované číselné řadě počínaje číslem 1, kolik kandidátních listin bylo
do zastupitelstva příslušného města nebo obce zaregistrováno.

5.4 Následně byl sdělen název volební strany (podle abecedního pořádku), jejíž
pořadové číslo bude losováno.

5.5 Losovacím osudím bylo několikrát zatočeno a oprávněná osoba - zaměstnanec
registračního úřadu vyňal z losovacího osudí vždy jednu kapsli s číslem uvnitř, které
přečetl a položil na stůl. Vylosované číslo již nebylo, v rámci losovaní pořadových
čísel do příslušného zastupitelstva města či obce, vráceno do losovacího osudí.
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5.6 Dále bylo pokračováno znovu od bodu 5.4 až do vylosování pořadových čísel všech
volebních stran, zaregistrovaných pro volby do téhož zastupitelstva města či obce.

5.7 V losování do dalšího zastupitelstva města či obce, řazeného dle abecedního
pořádku, bylo pokračováno od bodu 5.2.

Losování bylo ukončeno dne 29.8.2014 v 10:12 hod.

Oprávněné osoby za registrační úřad - Městský úřad Štětí konstatovaly, že losování
číselného pořadí volebních stran pro volby do zastupitelstev výše uvedených měst a obcí
proběhlo v souladu s vyhláškou a na důkaz toho připojují své podpisy:

AM~ Ac4~ I
0.0 •• • •••••••••••••••••••

Ing. Alice Mezková

Městský úřad Štět:
odbor správy a investic

411 08 Štětí
9

Ing. Mon~ Tydrichová

Příloha: Prezenční listina
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Prezenční listina z konání a průběhu losování číselného pořadí registrovaných volebních stran v rámci
voleb do zastupítelstev obcí, konajících se ve dnech 10. a 11. 10. 2014, prs>město Hoštku, obce ~ačice,
Snědovice, a město Stětí, konaného od 10:00 hod. dne 29. 8. 2014 v MěU Stětí, Mírové nám. 163, Stětí
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