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ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

Ve volbách do zastupitelstva obce (mesta, mestské cásti, mestského obvodu) :
~~~~~~~~~~?~~~~ okres: ~~~y~~. ~~~~? ?!~~~ .
k 'h d h 20 10 - 21 10 2006 b I dl 'I dk' v t' h d k k 'honanyc ve nec .... :..:..... :..:.... y y po e vys e u prevza yc o o rs ovyc

volebních komisí zjišteny výsledky voleb v obci.

Pocet volebních okrsku

Pocet okrskových volebních komisí, které predaly výsledek hlasování

Seznam císel volebních okrsku, jejichž výsledky nebyly predány
Pocet volebních obvodu

Celkový pocet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu volicu a jeho dodatku

Celkový pocet volicu, kterým byly vydány úrední obálky

Celkový pocet odevzdaných úredních obálek

1
1

1
238
117

117

A) Jména a príjmení zvolených clenu zastupitelstva:

Poradí Jméno a príjmení Vek Poradí na HL Pocet hlasu
zvolení

nezávislých kandidátu v Praze-Královi cíchVolební strana c. 1 - Sdružení

1. Vladimír Brunner

2. Vlasta Antošová

3. Anna Francová

4. Hana Pluharová

5. Milan Tománek

53

52

69

47

58

1.
2.
3.
4.

5.

100
96

97

99

99

B) Jména a príjmení náhradníku:

Poradí Jméno a príjmení
náhrad.

Vek Poradí na HL Pocet hlasu

Volební strana c. 1 - Sdružení nezávislých kandidátu v Praze-Královi cích
Bez náhradníku

C) Celkový pocet platných hlasu pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé

kandidáty, hranice poctu hlasu pro zmenu poradí kandidáta pro pridelení mandátu:

Volební strana c. 1 - Sdružení nezávislých

Pocet hlasu pro stranu: 491, hranice:
Kandidáti Por. Jméno a príjmení

císlo

kandidátu v Praze-Královicích

107,8
Pocet hlasu

1.
2.

3.
4.

5.

Vladimír Brunner

Vlasta Antošová

Anna Francová

Hana Pluharová
Milan Tománek

100

96

97

99

99
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ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

18:41 21.10.2006

Hodina, den, mesíc a rok vyhotovení zápisu

Pocet listu prílohy c. 1: o

Jména, príjmení a podpisy: 1)

zamestnanec obce, jejíž úrad plní funkci

zamestnanec Ceského statistického úradu:

1) Pokud je zápis vyhotoven jako predbežné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona 491/2001

Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmene nekterých zákonu), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale urceným vyškoleným zamestnancem CSÚ:
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