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Celkem 17 politických stran přihlásilo na Vysočině své kandidáty do letošního boje o
poslanecká křesla. Na podaných kandidátkách figuruje k dnešnímu dni 270 kandidátů.
Kandidatury přijímal Krajský úřad kraje Vysočina do dnešního dne 23. března do
šestnácti hodin. Prezident České republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky na dny 28. a 29. května 2010.

  

„Krajský úřad má do 29. března 2010 čas na přezkoumání kandidátních listin a všech
náležitostí. Nejpozději 31. března  zašle těm volebním stranám, kde byly zjištěny nedostatky,
výzvu k jejich odstranění. Nejpozději do 9. dubna musí krajský úřad rozhodnout o škrtnutí
kandidáta na kandidátní listině, o registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny.       

  

V minulých parlamentních volbách v roce 2006 se o přízeň voličů utkalo v kraji Vysočina 19
stran a hnutí, které zastupovalo 267 kandidátů,“ uvedla koordinátorka voleb Alena Kuchařová z
Krajského úřadu kraje Vysočina.

  

  

Seznam stran, které podaly kandidátní listiny:

  

1) Volte Pravý Blok ...
2)  Strana zelených

  

3)  Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu

  

4)  Komunistická strana Čech a Moravy

  

5)  Česká strana sociálně demokratická
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6)  Věci veřejné

  

7)  TOP 09

  

8)  Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

  

9)  Křesťanská a demokratická unie –Československá strana lidová

  

10) Česká pirátská strana

  

11) Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa

  

12) Dělnická strana sociální spravedlnosti

  

13) Strana svobodných občanů

  

14) Občanská demokratická strana

  

15) Konzervativní strana

  

16) STOP
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17) OBČANÉ.CZ

  

  

Volby do Poslanecké sněmovny PČR se měly konat již v říjnu loňského roku. Vzhledem ke
zrušení jednorázového ústavního zákona, který dovoloval zkrátit páté volební období, byl termín
voleb přesunut na letošní květen. Na území kraje Vysočina se voleb do Poslanecké sněmovny
2010 může účastnit zhruba 410 000 oprávněných voličů. V případě tohoto čísla vycházíme z
počtu zapsaných voličů v minulých volbách, navíc mohou přijíždět i voliči z jiných krajů s
voličským průkazem

  

Jitka Svatošová

 3 / 3


