
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením
názvu politických stran a politických hnutí

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 5-Křimice

konané ve dnech 23. a 24. září 2022

název

koalice politických stran: Občanská demokratická
strana, KDU-ČSL a TOP 09

Kandidáti:

1. Pavel Novotný, muž, 58

řidič autobusu

Křimice

bez politické příslušnosti

navržen TOP 09

2. Ing. Aleš Jílek, muž, 36

vedoucí odd. investic na ZČU

Křimice

bez politické příslušnosti

navržen TOP 09

3. Bc. David Pavlis, muž, 48

živnostník

Křimice

bez politické příslušnosti

navržen KDU-ČSL

hasič



4. Bc. Miloslav Štorkán, DiS., muž, 63
Křimice

bez politické příslušnosti

navržen TOP 09

5. Markéta Brousilová, žena, 29

rodičovská dovolená

Křimice

bez politické příslušnosti

navržena TOP 09

6. Mgr. Petr Huňát, muž, 34

Provozovatel čerpacích stanic

Křimice

člen Občanské demokratické strany

navržen Občanskou demokratickou stranou

7. Karolína Flaišman, žena, 24

daňový specialista

Ejpovice

členka TOP 09

navržena TOP 09

8. Jana Tintschlová, žena, 34

zdravotní sestra

Křimice

bez politické příslušnosti

navržena TOP 09

9. Vlastimil Dvořák, muž, 41

finanční poradce

Křimice

bez politické příslušnosti

navržen TOP 09

10. Miloslav Vykoupil, muž, 49

technik elektro

Křimice

bez politické příslušnosti

navržen TOP 09



11. Lukáš Kasl, muž, 41

vedoucí skladu

Křimice

bez politické příslušnosti

navržen TOP 09

........................................................................................................................

....................................

zmocněnec volební strany
jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, podpis

náhradní zmocněnec volební strany
jméno, příjmení, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu

........................................................................................................................

....................................

osoba oprávněna jednat jménem politické strany nebo politického
hnutí popř. organizační jednotky
jméno, příjmení, označení funkce, podpis

........................................................................................................................

....................................

osoba oprávněna jednat jménem politické strany nebo politického
hnutí popř. organizační jednotky
jméno, příjmení, označení funkce, podpis

........................................................................................................................

....................................

osoba oprávněna jednat jménem politické strany nebo politického
hnutí popř. organizační jednotky
jméno, příjmení, označení funkce, podpis



V                                                              dne


