
v/a

zÁprs o rrYsr,uoxu voLEB Do zAsTUpITELswA ogcp 1)

Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, měsLa, měltské části, městského obvodu)Byj+ge okres . ý."ri. II3g. I,+9P
konaný'ch ve clnech (dne) .?1,9?, . . .?1,g?,?9??. by]y podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjišLěny výsledky voLeb v obci.

počet volebních okrsků
počet okrskových volebních komisí, které přecialy výsledek h]asování
Seznam číse1 volebních okrsků, je]rchž výsledky nebyly přeclánv
počet volebních obvodů 1
Celkový poČet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu vcličú a ]ejich doc]atku 15B
Celkový počet voličťi, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet ocievzdaných úředních obálek

] 13
] 13

A) Jména a příjmení zvolených ělenů zastupitelstwa:
Pořadi Jméno a příjmeni Věk Pořadí na HL PočeL hlasu
zvoIeni

Volební strana č. 1 - ZA RYJTCE
1. Andrea Staňková
2. Karla Smíšková
3. -.Lii ]unek
4. František Janeček
. Sa rka 7akova

6. Věra Janečková

49
51
59
61
44
62.

1.
2.
4.
,]

5.
6.

2.

92
,1 

B

6B
51
59
60

21

Volebni strana č. 3 - Svoboda a přímá demokracie (SPD)
1. Petr Bábe] 55

B) .Tména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení
náhrad.

Věk Pořadí na HL Počet hlasú

Vofební strana č. 1 - ZA RYJICE
j. Marl^ N^rr-ova
2. Michael Heigl
3. Blažena Martínková

Volební strana č. 1 - ZA RYJTCE
Počet h]_asů pro stranu: 5l'l , hranice : 62,1
Kandidáti Poř. Jméno a příjmenl

číslo

49
.) l

54

54
2B
12

1.
3.
4.

56
19
2B

1,9

1B
I9

1.
8.
q

Volební strana č. 3 - Svoboda a přírná demokracie (SPD)
l. Martin Kohout
,x/. 5aJ (d (azndra'a
3. Milan Neškud]a

C) Celkorrý poěet platných hlasů pro jednotliwé wolební strany a pro jednotliwé
kandidáty, hranice poětu hlasŮ pro změnu pořadí kandidáta pro přid,ělení mandátu:

Počet Lrlasů

1. Andrea Staňková
). Yarla.-rt,sk ,d

J. r'on' i šok -rr e]ek
4. Jiří Junek

Ša r ka ŽaV,o',la
6 . VÁía 'a ^A - <ova

92
1B
5]
68
59
6t]
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zÁprs o vísr.upxu voLEB Do zAsTupITELsTvA oscB 1)

Yat ia NaTCo a
8. Michael Heiql
9 - BLažena Martinková

56
19
2,d

Volební strana č. 2 - Miros}av Žák
Počet h]asu prc stranu: 30, hranice: nepcčítá se
Kandrdátr Poř. Jméno a pří;mení

číslo
počet hfasú

1. Mrrostav Žát<

Vo]ební strana č. 3 - Svoboda a přímá demokracie (SPD)
PočeL h]asŮ pro sLranu : 83, hranice i 2:, a
Kaniidátj Poř. Jméno a příjmenr

čís]o

j(]

počet hlasú

1. Martin Kohout
2. Petr Bábel

x,J . 5a l Kd Kozld rova
4. Milan Neškudla

19
21
18
19

. . . . 19 ?1 .}]9?, r .? .a,Q2,?Q??
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

Jména, příjmení a pcdpisy: 1)
zaměstnanec obce, 1eliž úřad plní funkci registračníhc úřadu:

zaměsl--nanec českého statisLického úřadu, .!qQě.\ .Ia.s.e.c.kY !( -

1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výstedky (\ 43 o.1st. 3 zákona č. 19l/2aal
Sb., o vofbách do zastupitelstev obcj a o změně některých zákonu), není tiskcvý
výstup podepsán výŠe uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem čSú:

546186 - str. č. 2



Příloha ě. 1

K zÁplsu o výsLEDKU voLEB Do ZAsTUpITELSTVA oBcE 1) Lrst c. 1

9'199 (městys, město, městská část, městský obvoci)Byj+ge okres . ý."li. PPg. lipPF.
Volební obvod č. 1 Votby ve dnech (dne) : ..?9rq9.....?4..9.2..?0.?2

1. ZjiŠtění počtu hlasů pro volební strany we vztahu k hranici pro postup do d,alšíhozjiŠtbvání výsledkŮ voleb a sezn€rm volebních stran, které jí vyhověly (s 45 odst.
1 zákona):

Celkem platných hlasú: 630

Vo]ební sL].ana

Počet volených členů zastupiLefstva: 7

Přepoč. základ
Počet Pcčet prc porovnáni Poněr hfasů
hlasů kand. k hraníci k záklaclt; rr !.

č. I - ZA RYJTCE
:C. 2 - t\4i rosl av Zak

517 9

30 1

630,00
90,00

360,00

o ] ar

?? ??

23,a5č. 3 - Svoboda a př. demokracie (SPD) 83 4

Pro rozhodnuti o postupu by1o použito 5,, hranice.

Seznam volebních stran, které postoupily do dalšiho zjišťcvání výsleciku vofeb:
ZA RYJTCE
Miroslav Žák
Svoboda a př. demokracie (SPD)

2. Pořadí vlpoětených podílů, poěet mandátů pro jednotlivé volební strany:

Pořadi Hodnota podí]u Čís1o a zkrácený náre., vofebni s*-rany
1. 517,00 1 - ZA RYJTCE,2. 258,50 l - ZA RYJTCE
3. 112,33 1" - ZA RYJTCE
4. 129,25 1 - ZA R.YJTCE
5. 103,40 1 - ZA RYJTCE
6. 86,16 T - ZA RYJTCtr
1 . 83, 00 3 - Svobocia a př. demokr:acie (SPD)

volebni strana Mandá ty
l - ZA R.YJICE 6

3 - Svoboda a př. demokracie (SPD) 1

546r86 - str. č. 3



Příloha ě. 1

K ZÁPISU O VýSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSWA OBCE 1)

|6:). l o., ,1 .0o. . _

,";r;-, ;;;, ;;.;. ; ;;; ;r;;;;;;;, ;r;r.;
Jména, pří;rnení a podprsy: 1)
zaměstnanec obce, \elíž úřad plní funkci registračniho úřaciu : :

.{a.r,\e.ta. .qe.nč.á,\o.yá. . . ..v .

,/
zaměstnanec českého s-.atistického úřadu, .L.q{ě.\,1a.s.e.q\V. ...... ř.'|./
1) Pokuci je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky r,,, q:'!ast. 3 zákona č. 49l/2aal

Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zněně některých zákcnů), neni t,iskový
výstuP PodePsán výše uvedenými osobarni, ale určeným vyškoJeným zaměstnancem čSú:
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