KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Oddělení ostatních správních činností
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 24558/2010, OOSČ 619/2010/63

Rozhodnutí
Určeno zmocněncům politických stran, které podaly kandidátní listinu pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 28. a 29. května 2010

Výrok
Krajský úřad kraje Vysočina (dále jen „krajský úřad“) přezkoumal podle § 33 odst. 1 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění, některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu ČR“)
kandidátní listinu politické strany Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou
ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně,
VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU
policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s
nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního
a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ!
VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát
VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí
změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI
DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT
SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se
vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a
přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi
naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU,
SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit,
KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 111 21
Praha, pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat
ve dnech 28. a 29. května 2010 a rozhodl dne 8. dubna 2010 takto :
Podle § 33 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do Parlamentu ČR registruje kandidátní listinu
politické strany Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a
státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI
byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a
PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem
PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE
POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha
dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme
být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL -

STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich
likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu
VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry,
jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A
LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši
podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá
nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce
Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí,
kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO
ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok
www.cibulka.net, PO BOX 229, 111 21 Praha.

Odůvodnění
Dne 8. března 2010 byla na krajský úřad doručena prostřednictvím služeb České pošty, s.p. a
tím podána kandidátní listina politické strany Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou
ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně,
VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU
policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s
nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního
a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ!
VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát
VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí
změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI
DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT
SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se
vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a
přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi
naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU,
SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit,
KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 111 21
Praha, pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat
ve dnech 28. a 29. května 2010.
Po přezkoumání kandidátní listiny dle § 33 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu ČR zjistil
krajský úřad závadu na kandidátní listině spočívající ve skutečnosti, že ačkoliv pan Petr Cibulka
byl uveden na kandidátní listině pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
pro volební kraj Vysočina jako kandidát č. 1, byl zároveň na téže kandidátní listině uveden jako
zmocněnec shora uvedené volební strany, což bylo v rozporu s § 32 odst. 5 zákona o volbách
do Parlamentu ČR. Ke kandidátní listině nebyla přiložena prohlášení kandidátů, jak vyžaduje
§ 32 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu ČR, stejně tak nebylo připojeno potvrzení o
složení příspěvku na volební náklady ve výši 15 000,- Kč ve smyslu § 31 odst. 4 cit. zákona.
Dopisem ze dne 17. 3. 2010 byla proto uvedená politická strana prostřednictvím zmocněnce
písemně vyzvána krajským úřadem dle § 33 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu ČR
k odstranění shora uvedených nedostatků a to nejpozději do 8. dubna 2010 do 16, 00 hod. Na
základě výzvy byly shora popsané závady ve stanovené lhůtě odstraněny a kandidátní listina tak
splňuje náležitosti podle zákona o volbách do Parlamentu ČR. Krajským úřadem bylo proto
rozhodnuto o její registraci.
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní politické strany, které podaly kandidátní listinu ve
volebním kraji Vysočina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce
2010, domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16,
601 95 Brno ( § 86 a § 88 zákona o volbách do Parlamentu ČR; za doručené se rozhodnutí
považuje podle § 33 odst. 4 zákona o volbách do Parlamentu ČR třetím dnem ode dne jeho
vyvěšení na úřední desce krajského úřadu, který rozhodnutí vydal).

V Jihlavě dne: 8. dubna 2010

JUDr. Alena Kuchařová
vedoucí oddělení ostatních správních činností
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