
zÁprs o v.ÝsLEDIru voLEB Do zAsTuprTELsTvA oBcE 1)

Š;r]$'o'"h do zastupitelstva obce (městysu, města, mě+.ské čá_sti_, měs:ské::c cb;:i: )Ť::Ť-. ..,..: okres .?!?:. Pig. §i3iy9:l........
konaných ve dnech (dne) .?9,99:.:.?|,9?,?9??. byly podle výs}edků ,;;;;;;;;;od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky vofeb v obci.

Počet volebnich okrskŮ 
1počet okrskových vo]ebních komisí, které předaly výsledek hfasování 1seznam čísef vofebních okrsků, je;ichž výs-Iedky nebyly předánypočet vo]ebních obvodů 
1Celkový poČet osob zapsaných ve výpisech Ze Seznamu voličů a jejich dodatků 93Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 82Celkový počet odevzdaných úředních obálek 82

A) ,Jrnéna a příjmení zvolených ělenů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a přÍ;mení Věk Pořadí na HL Počet hlasůzvofení

Volební
1.
2.

Vofebni
1.
2.
3.

strana č. 2 - ZA SVTNY
Ladislav K]obása
Šimon Syse1

strana č. 3 - PRo LEPŠÍ SVINY
Martina Hanáková
Jan Bibr
Robert Chatrný

aA

2B

j.

-.
:,

2.
3.

..

'-
B) ilnéna a PříjFní náhrado,íků:
Pořadi Jméno a přijmení
náhrad. l
Volební strana č. 2 - ZA SVTNY
1. Karef Juračka
2. Pave.I B]aha

Volební strana č. 3 - PRo LEPŠÍ SVTNY
1. Lukáš Sed]ák
2. Martin Bfaha
3. Květoslava Musilová

Volební strana č. 1 - PÁVEK ANToNÍN
Počet hfasŮ pro stranu: 28, hranice: nepočítá se
Kandidáti Poř. Jméno a přijmení

čís1o

50 1.
41 4.

47
21
61

3.
q

6.

27
26

31
3z
1,4

C) Celkov'ý Poěet Platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotliwé
kandidátY, hranice poětu hlasŮ pro změnu pořadí kandidáta pro přiděleni mandátu:

počet hfasů

Antonin pávek

Volební strana č. 2 - ZA SVINY
Počet hlasů pro stranu: 11B, hranice:
Kandidáti Poř. Jméno a příjmeni

čís1o

2B

počet hfasů
31,9

J . Kare l Juračka r
2. Ladis]av. Kl obaSa
3. Šimon Sysel

21
33
32
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v/a

zÁprs o

4. Pave]_

Vo]ebni strana č. 3 - PRO
Počet hlasů pro stranu:
Kandidáti Poř. Jméno

čís1o

.:i

rrÝsr,ppxu voLEB Do zAsTuPrTELsWA

B1 aha

LEPŠÍ SVINY
270, hranice: 38, 5

a přijmeni

oBcE 1)

26

Počet h]asů

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jména, příjmení a
zaměstnanec obce,

Robert Chatrný
Martina Hanáková
Lukáš Sed]ák
Jan Bibr
Martin Bfaha
Květos]ava Musifová

4r
44
31
42
32
I4

(k:
Hodina, den,

podpisy: 1)

1eliž úřad plni

měsic a rok vyhotoveni zápisu

funkci registračního úřadu:
, 
..]qs.e.! .Š.lec

zaměstnanec českého statist,ického úřadu: ..lqna..qe.trů l i;L1.... l/ l
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné

596850 - str- č. 2
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Příloha

List

Obec (městys, město, městská část, městský obvod)gy++y............. okres ,ř*r. pi9. §é.,9y9y........
Volebni obvod č. 1 Volby ve dnech (dne) : . .13.,.99.,. .-. .41,,99.,.10.12

1. zjištění poětu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do da]šího
zjišťování rr,ýstedků voleb a seznam wolebních střan, které jí wyhověly (S 45 odst.
1 zákona):

K zÁplsu o \rýsLEDIo voLEB Do zAsTUpTTELsťvA oBcE 1)

356 Počet volených členů zastupíte}stva:

Přepoč. zák]ad
Počet Počet pro porovnání Poměr h}asů
hlasů kand. k hranici k základu v %

Celkem platných hlasů:

volební strana

č. 1 - PÁVEK ANTONíN
č. 2 - ZA SVTNY
č. 3 - PRo LEPŠÍ SVTNY

Pro rozhodnutí o postupu bylo použito 5%

Seznam vo]ebních stran, kt-eré postoupily
PÁVEK ANTONÍN
ZA SVINY
PRO LEPŠÍ SVINY

zjišťování výsledků voleb:

281
11B 4

2I0 6

hranice.

do dalšího

,77,20

284,80
356,00

39 ,32
41- t 43
5B,98

2. pořadí wlpoětenýcb podilů, po&t snrrá5i pro jeanottitÉ lolcbi sta!:

pořadí Hodnota
1.
2.
3.
4.
5.

vo]ební strana

210,00
11B, 0 0

105,00
70,00
59,00

3

3

3

2

7L a,:T}.-,"

PRO LEPŠÍ SVTNY
PRO LEPŠÍ SVINY
ZA SVTNY

Mandáty
2 - ZA SVINY
3 - PRo LtrPŠÍ SVINY

2

3

596850 - str. č. 3



K zÁplsu o \rýsLEDKu voLEB Do zAsTupITELswA oBcE 1)

Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

Jména, příjmeni a podpisy: 1)
zaměstnanec obce. je)íž úřad plní funkci registračniho úřadu:

..]qs.e.t .Š.le.c.

zaměstnanec českého statistického úřadu, ..Iqqq .le.t|q

1) Pokud je zápis vyhotoven 1ako předběžné
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
výstup podepsán výše uvedenými osobami,

Příloha ě. 1

o změně některých zákonů), není tiskový
ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:

596B50 - str. č. 4
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MĚsrsKi úRAD VBu<B MBzrŘíčí
ODBOR SPMVNÍ

číslojednací: SPR/45935l2022-kominl3393l2022 Dne: 26.09.2022
Vyřizuje: Bc. Kateřina Komínková
Te]efon: 56678t1,75
E-mail: kominkova@velkemeziici.cz
Datová schránka, gvebwhm

Obecní úřad/Úřad městyse
k rukám starostlry/starosty

v příloze Vám zasíláme ,,Zápis o výsledcích voleb do zastupitelstva obce'o za Yaší
obec/městys. V souladu s § 47 zákona ě. 49ll200l Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů Vás ádáme, abyste neprodleně tento zápis weřejruVa na uřední
desce vašeho třadu.

S pozdravem

é*-le,"v / lii ;; v,,iĚ ffi)ŘB
Bc. Kateřinaftomínková '29'

za registrační rúřad Velké Meziříčí

zaslÁNÍ zÁprsp o rnf§r,Bnxu vor,nn no zo zozz

Y ažená paní staros tko N éžený pane starosto,

MĚsTsKÝ (rŘAD VEIKÉ MnzIŘíčí, Radnická zg / t, 5g4 r3 Velké Mezifi čí,
tel.: 566 781 lu, fax: 566 5zr ó57, e-mail: mestovm@velkemezirici.cz,
internet: www,velkemezirici.cz, Idenťfikátor datové schránky; gvebwhm,
lČ: ooz9567r, bankovní spojenl: KB Velké Meziř,íčí, č. írčtu: Íg-iaz775tlÓtoo


