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ZÁPIS O \rÍSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

Ve voLbách rlo zastupitelstva obce (měst_ysu, města, městské části, městského cbvoclu)
pr+t+;{r,ilgy+ge okres . }t}pyll.pŠ9F9. Pr3|i......
konaných ve dnech (dne) .??,99:.:.?!,9?r?9??. by]y poclle výsledků převzatých
od okrskových votebrlích kornisí zjištěny výsledky voLeb v obci.

PoCel /oleorl.r OK. SKU

Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hfasování
Seznam čísel vo]ebních okrsků, jejlchž výsledky nebyly předány

1

1

Počet volebních obvoc].ů l

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu votiČů a jejich dodatkŮ 285

Celkový počet voličů, kterým byLy vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek

l66
I66

A) Jména a příjmení zwolených ělenů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HT, Počet_ hlasů
zvofeni
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1. Jlří F.athouský
2. Jiří .]elí:ek
3. Martin Kostečka
4. aT S rw^, -:
5. -, is<a A1 o o d

B) Jména a příjmení náhradníků:

58 1.
45 2.
48 4.
41 3.
3]_ 5.

L25
11B
LLl
Ir4
113

Pořadí Jméno a přílmení
náhrad.

věk pořadí na HL počet hlasů

Votební strana č. 1 - SDRUŽENÍ NAŠE T<RÁLaVICI. 2a22
f, 6.l. )IrI VaSl,,eK

C) Celkorr,ý poěet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty, }rranice poětu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení rnandátu:

32
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Počet htasŮ pro stranu: 6l), hranlce: 113, -3

Kandic]áLi Poř. Jméno a příjmenr počet hfasů
čís]o

] . Jiří Rathouský
2. Jiři Jelínek
3. Jan Schweiner
4. Martin Kostečka
5. E]iška Antošová
6. Jiří Vašíček

725
11B
IL4
ll1
113

32
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ZÁPIS O rrÝSLEDICU VOLEB DO ZASTUPITELSWA OBCE 1)

l': o noo., .4.a9.-a))
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

Jména, příjmení a podpisy: 1)

zaměstnanec obce, )ejíž úřad plni funkci registračního úřadu:
_.-*/ a r/a" )1,4?.2 1a * c_

.{ql.. .]qrlu. .{qs.o.qqs.to.".a. . . ._./ ,/

zaměstnanec českého statistíckého úřadu,,!],a,{i,qí,q,C,a,b,a, "{,!?,á,

1)Pokud;ezáprsvyhotovenjakopředbéžnévýstedky(§43odst.3zákonač.49I/2aa1
Sb., o volbách do zastupitelstlv obci a o změně některých zákonŮ), není tiskový
výstup pcdepsán výše uvedenýrni osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnanc_^rn čSú:
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