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zÁprs o výSLEDKU vo].EB Do zAsTupTTELsTvA oBcE 1)

Ve volbáclr do zastupi*"elstva obce (městysu, města, m.ěs;ské Části, městského obvocrl)
{.+9g9y ckres . IlgÉgl'il.
konaných ve clnech (cne) . ?9,99 : . . .?!,9?,?9??. byly podle l.ýsledků pŤevzatých
od ckr-qkový-ch voleb:rích komi si zlrštěny výsledky voLeb v obci,

počet volebních okrsků
Pcčet okrsko-;ých vofebních kornisí, které předaly výsledek hLasování
Seznam čiseL volebních ckrsků, 1elir:hž výsledky nebyly př-^dány
počet vclebních cbvodů 1

Celkový počet osob zapsaných ve výplsech ze seznamu volíčŮ a jejich dodatkŮ 749

Celkový počet vo-Ličů, kterým by}y vydány úřední obálky
Celkový počet cdevzclaných Liřednich obá]ek

99
99

A) ilména a příjmení zvolených ělenů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení

Volební strana č. 1 - Za LabUtY
1. Pavef PoízI
2 . Milan Běi ík

Volební st::ana č. ?_ - Nezávisf Í
t. Tr.a'a d-oS:io"a

(.' a - - ov,
3. Hana Kostihová

B) Jména a příjmení náhradníků:
P ;o:l -Té-,o á p, '"l-l,i
náhrad.

Věk Pořadí na HL Počet hlasů

54
64

51
50
34

I.
2.

2.
1.
3.

3B

-),

66
6I
45

Volební strana č. 1 - Za ;abuty
1. Jiř,i Sedláček
2 . Zdeňka Kůřj lcvá

Volebrrí strana č. 2 - Nezávislí
1. Mar|_in Polášek
2. Kateřina Lukešová
3. šárka Uhlířo.,,á

61
6B

26
30
36

3.
4.

4.

6,

_)ó

30

49
49

6

C) Celkový poěet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty, hranice poětu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:

Vofebni strana č. 1_ - Za Labuty
Počet hlasů pro stranu: I45, hranice : 39, 6
/a1o,_oór' P, , lr^1o d pl- jT,ól l

čis]o
Pocet nlasu

1. Pavef Poizl
2. MiLan Bě]ík
3. Jíří Seciláček
4. ZdeňKa K,:rrlová

Volební str:ana č. 2 - Nezár,'islí
Počer hfasů prc stranu: 2'l 6, hranice: 50,6
kandidáti poř. .rméno a pří jmení

čís Io

]o

39
)a

30

Pocet_ n'LaSu

586315 - str. č.1

1

1



zÁpls o \rÝsLEDIo voLEB

L. _) lL) L Pol7Lo a

. T a.la Za - ó, o(O'-a
3. Hana Kcst-ihcvá
4. Martj.n Polášek
]. Va'o' ir.a Tukes;vr
6. Šár:,<a Uhlířová
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DO ZASTUPITEISWA OBCE 1)

6L
66
45
4|)

49
6

o změně některých zákonů), není trskový
ale určenýrr, vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:

19 i ?F.|9*,, .?+,Q?,?Q??
iloclina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

Počet ]istů přílohy č. 1: 1.

Jména, příjrnení a podpisy: 1)

zaměstnanec obce, :e:iž úřad. pl.ní funkci registračníno úřadu:

zaměstnanec českého statistického úřadu, .4t'.ž.\q .{qqlY4o.Yq

1) Pokud je záprs vyhotoven jako předběžné
Sb., o volbách dc zastupite]stev obcí a
výs--up podepsán výše ulredenými oscbami,

586315 - str. č. 2



oBcE 1)

Příloha

Li st

c.

K ZÁPISU O \rÝSLED}(U VOLEB DO ZASTUPITELSWA

Obec (městys, město, městská část, městský obvod)

Volební obvod č. 1 Volby ve dnech (dne): ..?q,q9

zjištění poětu hlasů pro wolební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalŠÍho
=iištb.rárrí r4ýsledků voleb a seznann volebních stran. které jí wyhověly (§ 45 odst-
1 zákona):

24.09.2022

Cefkem platných hlasŮ:

t/ofební strana

42I Počet voJ_ených č]enŮ zas],upitelstva: 5

Přepoč. základ
počet poč-ot pro poror.,nání poměr hfasů
h]asů kand. k hranici k zákfadu v ,;

č. !-Za Labuty 145 4 336,E0 43,05
č. 2 - Nezávisfi 21 6 6 12l, aC 65, 55

Pro r:ozhodnutí o postupu bylc použrto 5',: hranice.

Seznam vo]ebních stran/ kter:é postoupily do dalšího zjišťovlni yýsledrj voleb:
Za Labuty
Nezávisfi

2. pořadí wlpoětených podílů. poěet mandátů pro jednotlivé volební strany:

pořadí Hodnota podí]r, číslo a zk.ácený nárer, ,ol"br,í sťr.no
L.
2.
3.
4.

volební strana

21 6, aa
145,00
] le ta

92, aa
,1 2,5a

,/ - l\_-ZaVrS1l
I - Za Labuty
2 - Nezávislí
2 - Nezávislí
l - Za Labuty

Mandáty
2

3

19, 9F.b9i,, .?+,Q2,?Q??
Hodina, den, měsíc a rok vyhotcvení zápísu

výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 49t/2aal
o změně některých záronů), není riskový
ate určeným vyškoleným zaměstnancem ČSU:

L - Za Labuty
2 - NeZavlS11

Jména, příjrnení a podpisy: 1)

1) Pckud je zápís vyhotoven jako předběžné
Sb., c vo]bách do zastupitelstev obcí a
výstup podepsán výše uvedenými osobami,

5B6315 - str. č. 3

1

1

.. l

zarněstnanec Českého statistického úřadu , .{le.ž.\a. .{qc.!Yno.Yq . - -,-{.Ť,"-'


