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ZÁPIS O V';'SLEDKU VOLEB DO ZASTUPITEI'3TVA OBCE Í)

'%e volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)
«:,'3;3,4......................................... okres .!!o!cy4any.

konaných ve dnech (dne) .'.:!9:.-..'?:!9:':9'!'Ž... byly podle výsledkú převzatých

od okrskových volebnich komisi zjištěny výsledky voleb v obci.
Počet volebnich okrskŮ

1

Počet okrskových volebnich komisi, které předaly výsledek hlasováni
Seznam čisel volebnich okrsků, jejichž výsledky nebyly předány

1

1

Počet volebnich obvodŮ

Celkový poČet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličŮ a jejich dodatkÚ

17

Celkový počet voličú, kterým byly vydány úředrú obálky

13

Celkový počet odevzdaných úřednich obálek

13

A) Jména a přijmeni zvolených ČlenŮ zastupitelstva:
Věk Pořadi na HL Počet hlasŮ

Pořadi Jméno a přijmení
zvoleni

Volebni strana č. 1 - Sdruženi nezávislých kandidátů Čilá
1.

Oldřich Chmela

62

1.

13

2.

Miroslava Chmelová

62

2.

13

FrantišekHájek
PetrHájek

41
39

3.

13

4.

13

33

5.

13

3.
4.

5.

Eva Chmelová

B) Jmena a přijmeni náhradniků:
Poradi Jméno a přijmeni

Věk Pořadi na HL Počet hlasú

náhrad.

ý@IB5Hi 5'l?y,3BB č, 1 - Sdru?ženi neZáviSlýCh kandiClá'íZů Cilá
Bez náhradnikŮ

C) C.elkový pocet platných hlasů pro jednotlivé. volebni strany a pro jednotlivé
kandidát-y, hranice počtu hlasů pro změnu pořadi kandidáta pro přiděleni mandátu:
Volebni strana «2, 1 - Sdruženi nezávislých kandidátů Čilá
65, hranice:
Jméno a přijmeni

Počet hlasů pro stranu:
Kandidáti Poř.

14,3
Počet hlasŮ

čislo
1.

Oldřich Chmela

13

2.

Miroslava Chmelová

13

3.

13

4.

František Hájek
Petr Hájek

5.

Eva Chmelová

13

13
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15:92.l.o4:í..06:10:2C»1!.. **
Hodina, den, měsic a rok vyhotoveni zápisu
Počet listú přilohy č. 1:

0

Jména, příjrneni a podpisy: 1)

zaměstnanec obce, jejiž úřad plni funkci registračniho úřadu:
Ing.. Jan .Kvě.t.o.ň.

,=?

zaměstnanec Českého statistického úřadu: .............Mar'aMoŠnOVá.......,

:i) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (S 43 odst. /3 zákona č. 491/2001
sb., o volbách do zastupitelstev obci a o změně některých zákonŮ) , neni tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zarněstnancem ČSÚ:
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