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ZÁPIS 0 VÝSLEDKU VOLEB D0 ZASTUPITELSTVA OBCE í)

Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)
Hořešovice
•............................................
konaných ve

dnech

(dne)

okres

.?3:99:.T.?4:99:?9??.

.

K.1.a?.n.o ..................

byly podle výsledků převzatých

od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.

Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků, jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek

A) Tména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí

Jméno a příjmení

Věk

Pořadí na HL

Počet hlasů

zvolení
Volební strana č. 1 1.

Sdružení nezávislých kandidátů Hořešovice

Tomáš Perlík

384.

Lucie Falcníková

30

Dušan Rubeš

46

Martin Šťáva

45

Stanislav Štros

64

Aleš Mansfeld
Tomáš Cibrik

40

27

8) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí
náhrad.

Jméno a příjmení

Volební strana č. 1 1.

Milena Hykšová

2.

Radka vojtěchová

Věk

Pořadí na HL

Počet hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů Hořešovice
39

47

8.

9.

C) Celko`Ý počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
Volební strana č. 1 - Sdružení nezávislých kandidátů Hořešovice
Počet hlasů pro stranu:
713, hranice:
86,9
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
Počet hlasů

číslo
Stanislav Štros
Martin Šťáva
Dušan Rubeš

Tomáš Perlík

Lucie Falcníková
Aleš Mansfeld
Tomáš Cibrik
Milena Hykšová

Radka Vojtěchová
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15:36

hod.,

24.09.2022

4®,,,,,,,®44®411,,,,4,44,,,,®441,4141,1,

Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
Počet

listů přílohy

č.1:

.°.....

Jména, příjmení a podpisy: 1)

zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
.I.n.g....Al.e.n.a..B.u.r.e.š.o.v.a.
v_.

Zaměstnanec Českého statistického úřadu:

i)

,

.An.t.O.n.|.n. .C.e.r.n.y ......

Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zák na č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zam stnancem ČSÚ:
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