
v/a

zÁprs o yísr,Boxu voLEB Do zAsTUplTELsTvA ogct 1)

\ie volbách do zastupitelstva obce (městysu, měst-a, měsi-ské čásir, měst,ského ob,.rodu)
ryy+ějey+g9.... oki:es ..P]."=Ě.psysl...
konaných ve c]nech (dne) ,9,19:...9,19,?919... b1,,1y podlg 1.ýsledku převzatých
od okrsko-rých volebních komisí zlrštěny výsledky voleb v obci.

počet volebních okrskú
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
Seznam číseL vo]ebních okrsků, jejichž vý,sledky nebyly předány

1

1

počet volebnich obvodú 1

Celkový počet osob zapsaných ve výpisecYL ze seznamu r.olrčů a ]e]rch dodatkŮ 137
Celkový počet- voličů, kterým byly riydány úřední obálky
Celkový poče1, odevzCaných úředních obáLek

90
89

A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadi Jméno a přílm.ení Věk Pořadí rra HL Počet h]asú
z-tc>Lenlr

Vofební strana č. 1 - Kuně;ovice - Česká ves
1 . 

"Tr 
ří Lówy

2. Lac]islav Kai lec
3, Vác]av Krá1

Vc j.ebni st,rana č. 2 - LepŠÍ venko-r
_, -' o\,'l -á i' ,a^O,.
2. F.tlman Vace,k

B) Jména a příjmení náhradníků:
pořacii 

"itnénc a pi í;meni
néhrad.

věk pořadí na HL pcčet hlasů

6l
54
43

52
50

Z.
?

5.

2.
5.

50
46
43

39
39

i'oiební s:rana č. 1 - Kuněl or,'ice - Česká ves
l. I,4iloslav l,Jovák
2. Antonín Levý
3. Mart-in Kopačka

Volebni strana č. 2 - LepŠÍ venkov
l . ofl Šob, -L,

2, Petr Opalecký-
3. Jrtka Velíšková
4. Luboš Kožnar

Vclební strana č. 1 - Kuně;ovice - Česká ves
Počet hlasů pro strarru: 216, hranice : 39, 6

Kandídáti Poř. Jméno a pří;meni
čis1o

56
35
45

46
2B
)í
43

1.
4.
6.

1.
4.
3.
6.

4L
1tr
JJ

1

32
32
30

6

C) Celkorr,ý počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandáťu:

Počet h]asů

1. Mifoslav Novák
z. J-LíI LOl1/y

3. Ladislav Kad,Lec
4. Antonín Levý
5. Václav Král
6. Martin Kopačka

4L
50
46
35
43

1

559l2l - str. č. 1



v/a

zÁpts o vÝsr,Bnxu voLEB Do zAsTUpITELsTvA oscp 1)

Volební strana č. 2 - LepŠÍ venkov
Počet hlasů pro stranu: I18, hranice: 31, 9

Kandrdátr Poř. Jméno a pří;mení
čí s lc,

počet hlasů

1. Jan Šabacký
2. Slavomira PoLáková
3. Jitka Velišková
4. Petr Opalecký
5. Roman Vacek
6. Luboš Kožnar

32
39
30
32
39

6

19,9?. |g9, , .9!,1?, ?!19
Hodina, den, měsíc a::ok lryho1-orrení záprsu

Jména, pří;mení a podprsy: 1)
zaměstnanec cbce, ]e]íž úŤad plní funkci registračniho úřadu:

zaměstnanec Českého statistického úřadu:

1) Pokud,le zápis vyhotoven;ako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 49I/2aaI
Sb. , o voibách do zastupitelsl-ev obci a o změně některých zákonů) , nen,_i tiskcl,y
1rýstup poclepsán vý,še uveclenými osobami, ale určenýin -,lyškolenýrn zaměstnancem ČStl :

559121- - str. č. 2



K ZÁPTSU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSrVA OBCE 1)

Obec (městys, město, městská část, městský obvod)
t<p+ějgyig9.... okres . P}=pĚ.-.,sy9r..
Vo]ebni obvod č. 1 Volby ve dnech (dne) : ..9.1Q:...9,19.?919.

1. zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalŠÍho
zjišťování rr,ýsledků voleb a seznarn volebních stran, které jí rryhověly (§ 45 odst.
1 zákona):

Celkem pLatných hlasú:. 394

volební strana

Příloha č. 1

i,ist, č. 1

Počet volených čLenŮ zastr;pitelstva: 5

Přepoč, základ
Počel Počet- pro porovnání Poměr hrasů
hlasů kand. k hranici k zákLadu v ?

c. l - K,rrejov'c^ - "eská ves
č. 2 - Lepší .,renkov

216 6

17 8 6

276, aa 1 - Kr_rně j ovice - Česká .res
178,00 2 - Lepši venkov
108, OO 1 - Kunějovice - Česká ves
89,00 2 - Lepší venko.",
]2,aa i - Kuně1ol.ice - Česká ves

394, aa
394,00

54,E2
45 ,1-]

Pro rozhcdnut-í o postupu bylo použrto 5t hranice.

Seznam volebních stran, k.reré posto.rpily dc dalš íbLo zl išťcl-,lání riý-sledku vol eb:
Kr:ně; ovice - Česká ries
Lepši venkov

2. pořadí wlrpočtených podílů, počet mandátů pro 1ednotlivé volební strany:

Pořadí Hoc]no]-a pcdílu Číslo a zkrác-^ný názerl volebn j_ s i.-r:an\l

1.
2.
3.
4.
5.

Vo].ební strana Mandáty
1 - Kunějovice - Česká ves
2 - Lepší r,-enkov

3

] 9, 9?.|g9,, . ?9, i9, ?9l9
Hodina, derr, měsíc a L:ok rryhotorrení záplsu

Jména, příjmení a podprsy: 1)
zaměstnanec obce, )eliž úŤad plní funkci reqistračniho úřadu:

zaměst-nanec ČeskélLo st,at,isirckého úřadu :

1) Pokud je záprs vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 oCst. 3 zákoria ř,. 49!i2Oa7
Si]. , o volbách clo zastupi]-elstev obcí a o změně někt-erých zákonťl) , iteni r,. skový
výstup podepsán výše uvedenýmr osobami, ale určeným -ryškoleným zaměs],ilancem ČSÚ:

559121 - str. č. 3



Datum a čas: 06.10.2018 15:58 List č. : 1

oPIs vÍsLEDl((, HLAsovi{lrÍ v ornsrar

obec okrsek xč1 trtázev obce
Identifikace okrsku: 559121 1 2 Kunějovice
Zastupitelstvo: Kunějovice Volební obvod: 1

Sumární kontro.]_ní čís]_o dat po pořízeni: 2039575436

Tiskopis T/3
Typ voleného zastupiteJ_stva : 1

Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů
a jeho dodatku : L31

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky : 90
Počet odevzdaných úředních obáIek : 89
Počet platných hlasů ve vo]_ebním okrsku

(celkem pro všechny volební strany) z 394
Počet volebnich stran ve volebním okrsku (dle Hr,) : 2

Počet vo]_ebních stran, které ve volebnim okrsku získaly
alespoň jeden platný hlas : 2

Kontrolní číslo 2 715

Strana - 01 Počet hlasů: 216 xČ3: 21'7 posl.kandidát: 6
č. h].1č. hl.1e. h]..le. h].le. h].1e. h].|č. hI.1e. hl.1e. hl.1č. h].1
01. 4Il02. 50l03. 46104. 35|05. 43l06. 1|

Strana - 02 Počet hfasů: I'78 xČ3: 180 posl.kandidát: 6
č. hl.1č. h].1e. h].1e. h].1č. h].1e. hl.|č. hl.1č. h].1e. hl.1č. hl.1
01. 32102. 39l03. 30l04. 32los. 39l06. 6l

Konec opisu

559l2I - 1 - 1 - 2039515436 KV



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

Vo lby do zastupitel stva obce : . . . .. Ku.tlěi_o._v.i-c.e.

konané ve dnech (dne) : ..5..,1-0...:. Í, 1Q,20 1 §

obec okrsek rčt Název obce

Identif,rkace volebního okrsku: 559121 1 2 Kunějovice

Zpracováno na přebíracím místě: Všeruby

ffičxggÝ
W§?Ř§§§§§€KÝ

MtsŘem

Srrnrární kontrolní číslo dat po pořízení:

Sumární kontrolní číslo dat po zpracování:

2039575436

4078227958

Sumární kontrolní číslo dat z okrskového programu: 142446979

...... .6.. řiina.?.Q, 1.8... 1.5..5.9.,Q 1

datum ačaspřevzetí
J.an §p.dláĚgk

jméno zpracovate|e

/l l^ {
. . Irqna. Kaú;kq.v. á. . . . . . . . . . ... .>.(*.*L.'.?ť-. .:*

jméno, příjmení a podpis pověřeného zaměstnance
českého statistického úřadu

SHA256:4B53F21850EC9DC72AEB6090D66CFA4A8lE2BA3A9875C98A2O6FlDO9EA2FFFEF KV



Datum a čas: 06.10.2018 15:58

oPIs výsr.ppnr HLAsovÁNÍ v or<nsrcu

obec okrsek kč1 Název obce
]dentifikace okrsku: 559121 1 2 Kunějovj_ce

List č.: 1

Sumární kontrolni čís1o dat po pořizení: 2039B350B6

Číslo volebniho obvodu
KoIo voleb
Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého

a zvláštního seznamu celkem
Počet vo]-ičů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úřednich obálek
Počet platných hlasů ve volebnim okrsku ceIkem
Kontrolni čís1o 2

1

L31
4B
48
4B

290

Č.kand. Jméno a příjmení Počet hlasů

1. Zdeněk Chýnovský
2. Pavel Karpíšek
3. Mi]-ada Emmerová
4. Lucie Groene
5. David Redl
6. Zdeněk Hess
1. Martin Uhliř
B. Micha]- Drabik

xČ3: 162 xČ4 z 452 pos]- . kand. : B

4

13
11

8

U

2

1

1

Konec opisu

559121-1- 2039835086 SE



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

Volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu: ....B.qkY.qenY.

obec okrsek kč1 Název obce

Identifikace volebního okrsku: 559121 t 2 Kunějovice

Zpracováno na přebíracím místě: Všeruby

§rc čgggÝ
ffi§?e§§§?§§KÝ

ffiasŘe*

Sumámí kontrolní číslo dat po pořízení:

Sumámí kontrolní číslo dat po zpracování,.

2039835086

4078836047

Sumární kontrolní číslo dat z okrskového programu: 1t4l759479

.......6,. řiina.2.8.1.8... 1.5.;5.9. ;3.9

datum a čas převzetí
J.an §..qdlapp.k

jméno zpracovatele

ll l\ t
.. Itena. K a.rásk.q.vá... ... .. . ....,.,.,.Ytlu"..i*---

jméno, příjmení a podpis pověřeného zaměstnance
českého statistického úřadu

SHA256: A7ODC9D324B5F3E27C5IBB34FF56l30063B8B208965D5Bl95FlE3443FC5EBC9D SE 1. kolo

konané ve dnech: .05,10,....Q.í,.1.02.Q.1.E.... hlasování v 1-.. kole voleb.


