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1. zjištění Poěťu h1asů P'o wo1ební stŤany ve vzťahú k btanici PŤo PostuP do dalšího
zjišťovánívýsledků voleb a seznáE wolebních stlan/ kte'é jí Ýytlověly (s 45 odst.
ceLkem pLatných

h1asů:

Počeťvo]ených čLenůzastupitelstva:

2268

Přepoč. základ

ločet Počet Pro porovnání
hLasů kand. k hranici
1050 9
2268,00
659 9
2268, AA
163 9
2268, AA
396 9
2268, AA

Volebni strana

č. 1
č:. 2
č' 3 č. 4

občanépro veLichov
obnova velichova

Ve]i.hovští občanó
občanével j cř].v.

Pro rozhodnutí o Postupir by]o pouŽito

5!ó

loněi hlasů
k základu v
46,29
29,05

l,

18

r1,46

hfanicé.

seznan volebnlch stlan, ktefé Postoupily do .1a1šiho zjišťovánívýs]edků voleb:
občanépIo veLichov
Obnova veLichova

ve]ichovští občané
občanéveLichova

2. Pořadí vlPoětenÝch Pod1rů. PočétE.dátů Pro jedDotlivé voleboí stlaĎy:
Pořadí
.t.

2.
3.
4.
6.
1.

L

9.

Hodnota

podí]u č:is1o a zklácený název vo]ební strany
1050' 00
1 občanépro VeLichov
659,00
2 - obnova Velichova
525' 0l]
1 občanépro ve.l'j'chov
396' 00
4 občanéveLichova
350'00
1- občanép.o Velichov
329,511 2 - obnova Velichova
262,5|
1 občanépro Velichov
219,66
2 abnaýa ve]ichova
21a,aa
1 - občanépro Ve]ichov

1- občanépro Velichov
2 olrnova VeLíchova
4 občáné Vel i.|.va
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1)

19:99.beq,'.i9,+9,?919
Hodina' denl měsíc a Íok vyhotovení zápisu
Jména' příjnení a Podpisy: 1)
zaněstnanec obce/ jejíŽ úřad p]ní funkci Ťeqistračníhoúřad1r:
zaměslnanec českéhos!a!ist jckého uiado: .l'1q!.rs

:7ol
-q4]_'!crs
''.''......',.''l

1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběŽné výs]édky (s 43 odst. 3 záy'ona č' A9I/2o01
sb., o vo]bách do ŽastuPitefstev obcí a o změně někreIých zákonů)l není liskový
výstup podepsán výŠeuvedenými osobani' a]e určeným vyško]enýn zaměstnanceŤn čsÚ:
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