
Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku
Českým statistickým úřadem do dalšího zpracování

Volby do zastupitelstva 6699 ;,....Krr.něj9y.i§.9

konané ve dnech (dne) : ..1_0.,,1-0.,,.:. l, l, il,20 14

obec okrsek r<čt Název obce

Identifikace volebního okrsku: 559121 1, 2 Kunějovice

Zpracováno na přebíracím místě: Všeruby

Sumámí kontrolní číslo dat po pořízení:

Sumární kontrolní číslo dat po zpracování:

jméno, příjmení a podpis pověřeného zaměstnance
českého statistického uřadu

2034950700

4069337390

Sumární kontrolní číslo dat z okrskového programu: 1,40989074

. . .. .. ] ],. řiin a 2Q.! !. ..! !:!5:2& .. .. .. .. .

datum a čas převzetí

ZBENES
jméno zpracovatele

MD5 : C ADI 5 47 207D846D2F 5 407 5F 63 6B7 8262 KV



zÁpls o výsrsoKu voí.EB Do zAsTupITEtsťlrA oBcE 1) v/8

Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, měst§ké části, městského obvodu)

T:TŤj?y:::. . okres ...1I.iŤ-.".".1".:

konaných ve dnech (dne) .....19..19.-.:,11:19..?91{...... byly pod}e výsledků převzatých od okrskových volebních

komisí zjíštěny výsledky voleb v obci.

počet volebnich okrsků 1

Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování 1

seznam číseI volebních okrskŮ, jejichž výsledky nebyly předány

počet volebních obvodů 1

Celkový počet osob zapsaných ve výpísech ze seznamu voličů a jejich dodatků L29

Celkový počet voličů, kter]ím byly vydány úřední obálky '16

Celkový poče! odevzdaných úředních obálek 76

A) irm,ána a příjmení zvolenýc}r ělenŮ zaetupitelstva;
pořadí zvolení Jméno a pří,jmení věk pořadí na HT, počet hfasů

vo.Iební §trana č. 1 - Sdružení Kunějovice - ČnsxÁ vps

1. Jan Šabacký

z. JlrJ- lol"ry

3. Václav Král
4. Miloslav Novák

5. Marek Ludvík

volební gtrana ě. 1 - SdruŽení Kunějovice - Čsst(A vEs

Poěet hlasŮ přo gtranu: 241, hranicez 44,o

Kandidáťi: Poř.č. Jméno a příimení

42

57

39

44

?

6.

1.

50

49

46

38

33

B) ,rnéna a. příjmení náhradníkůl
Pořadí náhradníka ,]méno a pří,,imení Věk Pořadí na Hr Počet hlasů

Volebni §trana č. 1 - Sdružení Kunějovice - ČESKÁ VES

1. V]_adimír ltabart 53

c) celkový poěet platných hlasů pro jednotlivé volební. Ětťany a pro jedrrotlivó kandidáty, hranice poČlu

hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:

)q

Počet hlasů

1. Míloslav Novák

2. Marek ].udvík

3. ,Iiří l,ówy

4. vladimír Habart

5. Jan §abacKy

b - Vac_Lav Kra-L

38

JJ

49

50

46

55972L - str.č. 1-KV



zíprs o vÝsr.ponr vq.rB Do zAaTrrpITElgT\tA oBcr 1) vl8

14:44 hod., lI.tD.20!4

Ilodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
Počet liEtů příloby ě.1: .. 0 ..

.Tména. příjnení a podpisy : 1)

zaměgtnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního tiřadu:

zaměstnanec českého statígtického rlřadu:

1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné dsledky (§ 43 odst. 3 zákona é. 49l/200t Sb.r o Ýolbách do
zastupitelstev obc1 a o změně některých zákonů), není tiskový vý§tup podepsán výše _uvedenýni osobarni,
a}e určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:

559121- str.č. 2-rJI


