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ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

(městv-su, města, městské částr, městského obvodu)
RokvcanvUa .'J .... a

.?4,9?,?9??, b, , pool- /\s,-o(rl oro _o / I

i.štěny ,/ýsledky vcleb v obci,

:ičet vo]_ebních okrskú
:-c]et okrskových volebních komisi, které předaly výsledek hlasor,ání
Seznam čísel volebních okrsků, j el ichž r,,ýsledky nebyly předány
f oóe, vo]-bni,n oovod,_l
celkový počet osob zapsaných ve výpisecn ze seznamu volrčů a jejich

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

1

1

1

dodatků 159
70
70

A) Jména
Pcřacli
z.ro l en í

a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Jr,éno a pří;mení Věk Porada na flL počet hlasů
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5.
6.
1.

Jaros lav Galba.rý
Kare1 Ferschmann
.]rrtna VaSKoVa
Danuše pavelková
vendula Ferschmannová
Jitka Trlicová
Adam Hauner

a příjmení náhradníků:
Jméno a pří;mení Věk Pořadí na HL

55
42
35
42
38
4I
?O

Počet hLasůB) Jména
Pořadí
náhrad.

VoLebn,i strana č. 1 - SdruŽení nezávislých kandrdátú I,
Bez náhradniků

c) celkorrý počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:

volební strana č
Počet hlasů pro
kandrdáti poř.

. 1 - Sdružení nezál,rslých kandidátů T

stranu 292, hranice; 45,l
Jméno a přílmení počet hlasů

číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

karel Ferschmann
Jaros la.r Galbatlý-
!]rrana VaSKoVa
Danuše Pavelkor,á
vendula Eerschmannová
Jitka Trlicová
Adam Hauner

42
55
35
42
3B
4r
39
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Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení záprsu

_ ::,éna, pří jmeni a podprsy: 1 )

laměstnanec obce, )e)iž úŤad plní funkci registračního úřadu:

Sb., o volbách do zastupitelstev cb;'a o změně některých zákonŮ), není tisko-rý
výstup podepsán výše ur,-edený-nr csccar.] , a)-e určerrým vyškoJ.eným zaměst-nancem ČSÚ:
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