
Registrační úřad Slavkov u Brna pro volby do zastupitelstev obcí konané dne 05. a 

06.10.2018 registroval pro jednotlivé obce kandidátní listiny těchto volebních stran:  

 

Bošovice 

Moravské zemské hnutí (politické hnutí)                        

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (politické hnutí) 

Sdružení nezávislých kandidátů (sdružení nezávislých kandidátů) 

 

Heršpice 

 

Česká strana sociálně demokratická (politická strana) 

PROSPETITA PRO HERŠPICE (sdružení nezávislých kandidátů) 

 

Hodějice 

 

žádná kandidátka  

 

Holubice    

 

Česká strana sociálně demokratická (politická strana) 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana) 

Sdružení nezávislých kandidátů a Občanské demokratické strany (sdružení politické strany a 

nezávislých kandidátů) 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ HOLUBIC (sdružení nezávislých kandidátů) 

 

Hostěrádky – Rešov 

 

Česká strana sociálně demokratická (politická strana) 

Sdružení nezávislých kandidátů Hostěrádky – Rešov (sdružení nezávislých kandidátů) 

 

Hrušky 

 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana) 

Sdružení nezávislých kandidátů (sdružení nezávislých kandidátů) 

 

Kobeřice u Brna 

 

Česká strana sociálně demokratická (politická strana) 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana) 

 

Křenovice 

 

Česká strana sociálně demokratická (politická strana) 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana) 

SPOLEČNĚ PRO KŘENOVICE – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ (sdružení 

nezávislých kandidátů a politického hnutí) 



Občanská demokratická strana (politická strana) 

KŘENOVÁCI PRO KŘENOVICE (sdružení nezávislých kandidátů) 

 

Lovčičky 

 

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) – (politické hnutí) 

Česká strana sociálně demokratická (politická strana) 

Komunistická strana Čech a Moravy (politická strana) 

Moravané (politická strana) 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO OBEC LOVČIČKY (sdružení nezávislých 

kandidátů a politického hnutí) 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana) 

 

Milešovice 

 

Sdružení nezávislých kandidátů (sdružení nezávislých kandidátů) 

NEZÁVISLÁ VOLBA PRO MILEŠOVICE (sdružení nezávislých kandidátů) 

 

Němčany 

 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana) 

Občanská demokratická strana (politická strana) 

 

Nížkovice 

 

Česká strana sociálně demokratická (politická strana) 

Moravané´(politická strana) 

Sdružení nestraníků (sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí) 

 

Otnice 

 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana) 

Komunistická strana Čech a Moravy (politická strana) 

Moravané (politická strana) 

 

Slavkov u Brna 

 

ANO 2011 (politické hnutí) 

Česká strana sociálně demokratická (politická strana) 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana) 

Komunistická strana Čech a Moravy (politická strana) 

Nestraníci (politické hnutí) 

Občanská demokratická strana (politická strana) 

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) – (politické hnutí)  

TOP 09 (politická strana) 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (politické hnutí) 

 

 



Šaratice 

 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana) 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE ŠARATICE  (sdružení nezávislých 

kandidátů a politického hnutí) 

 

Vážany nad Litavou 

 

Česká strana sociálně demokratická (politická strana) 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana) 

Komunistická strana Čech a Moravy (politické hnutí) 

Sdružení nezávislých kandidátů (sdružení nezávislých kandidátů) 

 

Velešovice 

 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana) 

 

 

Zbýšov 

 

ZBÝŠOV (sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí) 

 

 

 

 


