
 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 

 Odbor správní 

  

Naše č.j.: MH/…../2020                                      Datum: 21.01.2020 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 

 Odbor správní 

 tel: +420 371 430 521, fax: + 420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz  
     
Naše č.j.: MH/00920/2020                                      Datum: 21.01.2020 

 
R O Z H O D N U T Í 

 

Městský úřad v Horažďovicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21 
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 do zastupitelstev 
obcí”), projednal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 
kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT PETR HLAVSA pro nové volby 
do zastupitelstva obce  KEJNICE, konané dne 14. března 2020 a rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí                         
r e g i s t r u j e  kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT PETR 
HLAVSA. 

O d ů v o d n ě n í 

Registračnímu úřadu byla dne 30.12.2019 v 09:50 hodin podána kandidátní listina 
volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT PETR HLAVSA pro nové volby do zastupitelstva 
obce Kejnice, konané dne 14. března 2020, včetně stanovených příloh a nevykazovala 
žádné vady - obsah kandidátní listiny byl v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona o 
volbách do zastupitelstev obcí. 

 

P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, 
domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Plzni (§ 59 
odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje 
podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí třetím dnem ode 
dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 

 

 

- otisk úředního razítka - 

Ing. Hana Pavelcová v. r. 
Vedoucí odboru správního 

                                                                                                            

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.01.2020 

 

Rozdělovník 
NK Petr Hlavsa, NK Karel Holoubek, NK Radek Smetana, NK Kateřina Henželová,      
NK Michal Dražka, NK František Rejšek, NK Karel Rejšek, NK Petr Zdeněk, NK Jana 
Zdeňková 

 

mailto:urad@muhorazdovice.cz


 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 

 Odbor správní 

  

Naše č.j.: MH/…../2020                                      Datum: 21.01.2020 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 

 Odbor správní 

 tel: +420 371 430 521, fax: + 420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz  
  

Naše č.j.: MH/00921/2020                                      Datum: 21.01.2020 

 
R O Z H O D N U T Í 

 

Městský úřad v Horažďovicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21 
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 do zastupitelstev 
obcí”), projednal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 
kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT RADEK SMETANA pro nové 
volby do zastupitelstva obce  KEJNICE, konané dne 14. března 2020 a rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí                         
r e g i s t r u j e  kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT RADEK 
SMETANA. 

Odůvodnění: 

Registračnímu úřadu byla dne 02.01.2020 v 09:35 hodin podána kandidátní listina 
volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT RADEK SMETANA pro nové volby do 
zastupitelstva obce Kejnice, konané dne 14. března 2020, včetně stanovených příloh a 
nevykazovala žádné vady - obsah kandidátní listiny byl v souladu s ustanovením § 22 
odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, 
domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Plzni (§ 59 
odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje 
podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí třetím dnem ode 
dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 

 

 

- otisk úředního razítka - 

Ing. Hana Pavelcová v. r. 
Vedoucí odboru správního         

                                                                                                            

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.01.2020 

 

Rozdělovník 
NK Radek Smetana, NK Petr Hlavsa, NK Kateřina Henželová, NK Karel Holoubek,     
NK Michal Dražka, NK František Rejšek, NK Karel Rejšek, NK Petr Zdeněk, NK Jana 
Zdeňková 

 

mailto:urad@muhorazdovice.cz


 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 

 Odbor správní 
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 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 

 Odbor správní 

 tel: +420 371 430 521, fax: + 420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz  
  

Naše č.j.: MH/00922/2020                                      Datum: 21.01.2020 

 
R O Z H O D N U T Í 

 

Městský úřad v Horažďovicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21 
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 do zastupitelstev 
obcí”), projednal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 
kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT KATEŘINA HENŽELOVÁ pro 
nové volby do zastupitelstva obce  KEJNICE, konané dne 14. března 2020 a rozhodl 
takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí                         
r e g i s t r u j e  kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT KATEŘINA 
HENŽELOVÁ. 

Odůvodnění: 

Registračnímu úřadu byla dne 06.01.2020 v 08:05 hodin podána kandidátní listina 
volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT KATEŘINA HENŽELOVÁ pro nové volby do 
zastupitelstva obce Kejnice, konané dne 14. března 2020, včetně stanovených příloh a 
nevykazovala žádné vady - obsah kandidátní listiny byl v souladu s ustanovením § 22 
odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, 
domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Plzni (§ 59 
odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje 
podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí třetím dnem ode 
dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 

 

 

- otisk úředního razítka - 

Ing. Hana Pavelcová v. r. 
Vedoucí odboru správního                                                                                                            

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.01.2020 

 

Rozdělovník 
NK Kateřina Henželová, NK Petr Hlavsa, NK Radek Smetana, NK Karel Holoubek,     
NK Michal Dražka, NK František Rejšek, NK Karel Rejšek, NK Petr Zdeněk, NK Jana 
Zdeňková 

 

mailto:urad@muhorazdovice.cz


 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 

 Odbor správní 
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 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 

 Odbor správní 

 tel: +420 371 430 521, fax: + 420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz  
  

Naše č.j.: MH/00923/2020                                      Datum: 21.01.2020 

 
R O Z H O D N U T Í 

 

Městský úřad v Horažďovicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21 
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 do zastupitelstev 
obcí”), projednal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 
kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT KAREL HOLOUBEK pro nové 
volby do zastupitelstva obce  KEJNICE, konané dne 14. března 2020 a rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí                         
r e g i s t r u j e  kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT KAREL 
HOLOUBEK. 

Odůvodnění: 

Registračnímu úřadu byla dne 06.01.2020 ve 12:40 hodin podána kandidátní listina 
volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT KAREL HOLOUBEK pro nové volby do 
zastupitelstva obce Kejnice, konané dne 14. března 2020, včetně stanovených příloh a 
nevykazovala žádné vady - obsah kandidátní listiny byl v souladu s ustanovením § 22 
odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, 
domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Plzni (§ 59 
odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje 
podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí třetím dnem ode 
dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 

 

 
- otisk úředního razítka - 

Ing. Hana Pavelcová v. r. 
Vedoucí odboru správního 

                                                                                                    
                                                                                                            

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.01.2020 

 

Rozdělovník 
NK Karel Holoubek, NK Radek Smetana, NK Kateřina Henželová, NK Petr Hlavsa,      
NK Michal Dražka, NK František Rejšek, NK Karel Rejšek, NK Petr Zdeněk, NK Jana 
Zdeňková 

 

mailto:urad@muhorazdovice.cz
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 Odbor správní 
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 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
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 tel: +420 371 430 521, fax: + 420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz  
  

Naše č.j.: MH/00924/2020                                      Datum: 21.01.2020 

 
R O Z H O D N U T Í 

 

Městský úřad v Horažďovicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21 
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 do zastupitelstev 
obcí”), projednal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 
kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT MICHAL DRAŽKA pro nové 
volby do zastupitelstva obce  KEJNICE, konané dne 14. března 2020 a rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí                         
r e g i s t r u j e  kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT MICHAL 
DRAŽKA. 

Odůvodnění: 

Registračnímu úřadu byla dne 06.01.2020 v 15:35 hodin podána kandidátní listina 
volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT MICHAL DRAŽKA pro nové volby do 
zastupitelstva obce Kejnice, konané dne 14. března 2020, včetně stanovených příloh a 
nevykazovala žádné vady - obsah kandidátní listiny byl v souladu s ustanovením § 22 
odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, 
domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Plzni (§ 59 
odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje 
podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí třetím dnem ode 
dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 

 

 

- otisk úředního razítka - 

Ing. Hana Pavelcová v. r.                                                                                                    
Vedoucí odboru správního 
                                                                                                            

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.01.2020 

 

Rozdělovník 
NK Michal Dražka, NK Petr Hlavsa, NK Radek Smetana, NK Kateřina Henželová,       
NK Karel Holoubek, NK František Rejšek, NK Karel Rejšek, NK Petr Zdeněk, NK Jana 
Zdeňková 

 

mailto:urad@muhorazdovice.cz
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 tel: +420 371 430 521, fax: + 420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz  
  

Naše č.j.: MH/00926/2020                                      Datum: 21.01.2020 

 
R O Z H O D N U T Í 

 

Městský úřad v Horažďovicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21 
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 do zastupitelstev 
obcí”), projednal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 
kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT FRANTIŠEK REJŠEK pro 
nové volby do zastupitelstva obce  KEJNICE, konané dne 14. března 2020 a rozhodl 
takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí                         
r e g i s t r u j e  kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT FRANTIŠEK 
REJŠEK. 

Odůvodnění: 

Registračnímu úřadu byla dne 06.01.2020 v 15:50 hodin podána kandidátní listina 
volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT FRANTIŠEK REJŠEK pro nové volby do 
zastupitelstva obce Kejnice, konané dne 14. března 2020, včetně stanovených příloh a 
nevykazovala žádné vady - obsah kandidátní listiny byl v souladu s ustanovením § 22 
odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, 
domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Plzni (§ 59 
odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje 
podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí třetím dnem ode 
dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 

 

- otisk úředního razítka - 
Ing. Hana Pavelcová v. r. 
Vedoucí odboru správního                                                                                                    
                                                                                                            

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.01.2020 

 

Rozdělovník 
NK František Rejšek, NK Petr Hlavsa, NK Radek Smetana, NK Kateřina Henželová,   
NK Karel Holoubek, NK Michal Dražka, NK Karel Rejšek, NK Petr Zdeněk, NK Jana 
Zdeňková 

 

mailto:urad@muhorazdovice.cz
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Naše č.j.: MH/00927/2020                                      Datum: 21.01.2020 

 
R O Z H O D N U T Í 

 

Městský úřad v Horažďovicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21 
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 do zastupitelstev 
obcí”), projednal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 
kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT KAREL REJŠEK pro nové 
volby do zastupitelstva obce  KEJNICE, konané dne 14. března 2020 a rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí                         
r e g i s t r u j e  kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT KAREL 
REJŠEK. 

Odůvodnění: 

Registračnímu úřadu byla dne 08.01.2020 v 10:15 hodin podána kandidátní listina 
volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT KAREL REJŠEK pro nové volby do 
zastupitelstva obce Kejnice, konané dne 14. března 2020, včetně stanovených příloh a 
nevykazovala žádné vady - obsah kandidátní listiny byl v souladu s ustanovením § 22 
odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, 
domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Plzni (§ 59 
odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje 
podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí třetím dnem ode 
dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 

 

 

- otisk úředního razítka - 
Ing. Hana Pavelcová v. r. 
Vedoucí odboru správního                                                                                                   
                                                                                                            

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.01.2020 

 

Rozdělovník 
NK Karel Rejšek, NK Petr Hlavsa, NK Radek Smetana, NK Kateřina Henželová,         
NK Karek Holoubek, NK Michal Dražka, NK František Rejšek, NK Petr Zdeněk, NK Jana 
Zdeňková 

 

mailto:urad@muhorazdovice.cz


 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 

 Odbor správní 

  

Naše č.j.: MH/…../2020                                      Datum: 21.01.2020 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 

 Odbor správní 

 tel: +420 371 430 521, fax: + 420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz  
  

Naše č.j.: MH/00928/2020                                      Datum: 21.01.2020 

 
R O Z H O D N U T Í 

 

Městský úřad v Horažďovicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21 
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 do zastupitelstev 
obcí”), projednal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 
kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT PETR ZDENĚK pro nové volby 
do zastupitelstva obce  KEJNICE, konané dne 14. března 2020 a rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí                         
r e g i s t r u j e  kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT PETR 
ZDENĚK. 

Odůvodnění: 

Registračnímu úřadu byla dne 08.01.2020 v 14:48 hodin podána kandidátní listina 
volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT PETR ZDENĚK pro nové volby do zastupitelstva 
obce Kejnice, konané dne 14. března 2020, včetně stanovených příloh a nevykazovala 
žádné vady - obsah kandidátní listiny byl v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona o 
volbách do zastupitelstev obcí. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, 
domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Plzni (§ 59 
odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje 
podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí třetím dnem ode 
dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 

 

 

- otisk úředního razítka - 

Ing. Hana Pavelcová v. r. 
Vedoucí odboru správního 

                                                                                                            

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.01.2020 

 

Rozdělovník 
NK Petr Zdeněk, NK Petr Hlavsa, NK Radek Smetana, NK Kateřina Henželová,          
NK Karek Holoubek, NK Michal Dražka, NK František Rejšek, NK Karel Rejšek, NK Jana 
Zdeňková 
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R O Z H O D N U T Í 

 

Městský úřad v Horažďovicích příslušný jako registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21 
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 do zastupitelstev 
obcí”), projednal podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 
kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT JANA ZDEŇKOVÁ pro nové 
volby do zastupitelstva obce  KEJNICE, konané dne 14. března 2020 a rozhodl takto: 

Podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí                         
r e g i s t r u j e  kandidátní listinu volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT JANA 
ZDEŇKOVÁ. 

Odůvodnění: 

Registračnímu úřadu byla dne 08.01.2020 v 14:48 hodin podána kandidátní listina 
volební strany NEZÁVISLÝ KANDIDÁT JANA ZDEŇKOVÁ pro nové volby do 
zastupitelstva obce Kejnice, konané dne 14. března 2020, včetně stanovených příloh a 
nevykazovala žádné vady - obsah kandidátní listiny byl v souladu s ustanovením § 22 
odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, 
domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Plzni (§ 59 
odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí; za doručené se rozhodnutí považuje 
podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí třetím dnem ode 
dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal). 

 

 

- otisk úředního razítka - 

Ing. Hana Pavelcová v. r.        
Vedoucí odboru správního                                                                                                   
                                                                                                            

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 22.01.2020 

 

Rozdělovník 
NK Jana Zdeňková, NK Petr Hlavsa, NK Radek Smetana, NK Kateřina Henželová,         
NK Karek Holoubek, NK Michal Dražka, NK František Rejšek, NK Karel Rejšek, NK Petr 
Zdeněk 
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