
Datum a čas: 03.70.202a I5:.r2 LrSt č.: 1

oPIs v,ýsrEDKU HLAsoviÁNÍ v oKRsKu

obe. okrs--k KČi NáZeV obce
ldentlirka.e ck]:sku: 5l3l]]l 1 3 snrček
K]:aj: Pa]]dubrCký

Tl S kcpi S T/6
Počet osob zapsaných 4q 1.ýpisu Ze Stáfého Seznamu Vofičů
Počet volíčů, kLerým byly Vydán\, úřední obá1].y
Počet odevzdaných úředních obáLe k
Počei] pfatnýCh hlasů ve 1/ofebním okrsku Celkem
Kontrolni čis1o 2

96
46

46
46

234

Zakroužkované strany: 0] 08 11 15 15 1] 19 30 34 36 50 63 82

sumární kontroLní čís]O dat po pořiZeni: 20488006E7

strana - 07 Počet hLasů: 4 Rč2: 11
č. h] . č. hl. |ó. h1 . |č. h]. č. h]. |č. hl. |č. h]. ó. h]. |č. hl.1č. h].
15. 1

KČ3: 15 xČa: 0 KČ5: 26 pos1. kandidát: 15

strana - 0B Počet hlasů: 7 Kč2| 9
č. h], č, hr.lč. hl . č. h]. č. h] . č. h]. č. h]. č. hl .lč. hL. č. h].
KČ3: 0 Kč4: 0 Kč5: 9 oos1. kandidát: 00

sťrana - 11 Počet hlasůi 6 Rč2:. l1
č. hl. č. hl. č. hl . č. hl. ]č. h]. č. h] . č. h]. č. hl. č. h]. č. hl. ]

01. 1 04. 2 a5. 2 71 . 1l1B. I23. 1

Kč3: 11 Kč4: O KČ5: 94 oosl. kandl.iát: 23

Strana - 15 Počet hfasů: 7 KČ2. 16
ó. h1.]č. h] , č. hl.|č. hl .|č. hr.lč. h].. ]č. hl.|č. hl.]č. hr.|č. hl.1
KČ3| 0 I{Č4: O KČ5: 16 posL. kandidát: O0

č. nl .ič. h]. č. }r1 . e. n] . h] . ó. hf. č. h] . i". !L.|č. lr1 . č. hL.
KČ3| ! KČ4: O KČ5: 1E posl. kaircrdát: 00

strana - 17 Počet hlasů: 5 KČ2| 22
č. hl. |č. h]. |ó. hl . č. h]. č. h]. č. hl .lč. hl. č. h]. č. h1 .lč. h]. ]

01. l a4. 3|10. 1 38. 1

KČ3: 67 KČ4: 0 KČ5: 83 posl. kandidát: 38

Strana - 19 Počet hlasů: 5 ]KČ2| 24
č, hl. č. hl.1č. h]. č. hl.]č. h]. č. hl. č. h].]č. hl , č. h]. č. hr.l
13. 3
Kč3; 39 KČ4: 0 Kč5: 63 Dosl. kandidát: ]3

stIana - 30 Počet, hfasů: 'l KČ2| 31
č. hl.ló. hl. č. h].ló. h] . |č. hr.lč. hr. ]l. h] . |ó. hl.1č. hL. |č. hl.1
21 . 2|
KČ3: 54 KČ4: O Kč5: 9I Dosl. kandidát: 2?

5l3 81? 1- 204880068] KZ



Datum a čas: 03.7a.2a2a L5:12 Lrst č.: 2

oPIs \rýSLEDKU HLAsovÁNÍ v oKRsKu - pokraěování

strana 34 Počet h.asů: 2 Ra2: ]6
č. hr.]č. hl . č. hi. č. h.l.. ]č. hJ. č. i,, č. h], č. n_. č. .1i. č. hl.]
08. ]. ]

KČ3: s KČ,l : 0 iiČ:: 11 pcs L. kan.l1oát: !8

Strana - 36 Počet h]asů: l RČ2: 31
č. h].|ó. h] . č. h].1č. hl.|č. hr.]č. h]. č. h}.|č. h].]č. h].]č. hr.l
KČ3: 0 KČ4: 0 KČ5: 3'l pos1. kandidát: 0O

strana - 50 Počet hlasů: 9 RČ2 | 59
č. h].|č. hl . č. h].1č. hl.|č. hl.]č. h]. č. hr.lč. h]. č. h]. č. hl.1
r<Č3: 0 r<Čs: O KČ5: 59 posl, kandidát: O0

strana - 63 Počet h]asů: 2 KČ2| 65
ó. h].|ó. hl . č. h].|ě. hl.|č. hl. č. h]. č. hl.]č. h].]č. h]. č, hl.I
KČ3: 0 KČ4 : O KČ5: 65 pos]. kandidát: 0O

strana - 82 Počet hlasů: l Kč2 | 83
ó. hl.|ó. hl . č. hl.1č. hl .|č. hr.]č. h]. č. h].lč. h]. č. h]. č. hl.1
09. 1|
KČ3: 9 RČ4: O KČ5; 92 posl. kandidát; 09

Kandidáta, kteři rrezískair předttosl-rti hlasy, ne]scu v oplsu i:váděni,

KoneC opi su

57381] - 1 - 204BB0O6B] KZ


