
Datum a čas: 08. t0.2Q15 15:10

oPIs vysLEDKU HT.A§o\anfi v oKRsKU

obec okrsek rč1 Název obce
Identifikace okrsku: 534111 1 0 Otmíče
Kraj: Středočeský

List č.: 1

Tiskopis Tl6
Počet osob zapsaných do výpisu ze stá]_ého seznamu voličů
Počet voličů, kterlým byty vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obá}ek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Kontrolní číslo 2

Zakroužkované sLrany: a2 72 30 32 34 31 52 61 78 82

145
45

45
44

zlY

Sumární kontrolni číslo dat po pořizen1: 20477"19t3L

Strana - 02 Fočet hlasů: '7 RČ2: 9

č. hl.1č. hl.1č. hr.lč. hr.lč. hr.lč. hl.1č- hl- 1č. hr.lč. hl.1e - h].1
01. 1l03. L|Lz. 2|
rč3: 28 Nč4; 0 Kč5: 31 posl. kandidát: 12

Strana - 12 Počet hlasů: ]_ xČ2: 13
č. hr.lč. hl.1č. hl.1č. hr.ló. hr.lč. hl.1ě. h].1č. hr.|č. hl.1č. hl.1
xČ3: 0 KČ4: 0 xČ5: 13 pos1. kandidát: 00

St,rana - 30 Počet h}asů: 8 xČ2: 38
č. hl.1č. hl.1č. hl. |č. hl.1č. hL le . hl. ič. hl.1č. hl.1e . hr. |č. ht.l
02. L123. 1l43. 1l54. 1l
"Xl xČ4: 54 rČ5: 160 posl. kandidát: 54r!UJ: OO

Strana - 32 Počet hlasů: 9 KČ2: 41
č. hl.ič. hr.|č. hr.lč. hr.|č. hr.lč. h].1č. hl.1č. h1.1e. hr.le. hl.1
2L. 2l
xČ3: 42 xČ4: 0 KČ5: 83 posl. kandidát:21

Strana - 34 Počet hlasůl 1 XČ2: 35
č. hr. ]č" hl.1č. h1. |č. hl.1e . hr.lč. h].1č. h1.1č. hl.1č. hr. ič. h].1
xČ3: 0 KČ4: 0 KČ5: 35 posl. kandidát:O0

Strana - 37 Počet hlasů: 9 XČ2: 46
č. h]-.lč. hl.1č. h1.1č. h}.lč. h1.1č. h].lč. hl. |č. hl.1č. i}l.Ič. h1.1
07. 1l08. 5l13. 3|16. ll22. 2l2}. 1l54. ]_l

xČ3: 173 t<Č4 s 54 xČ5: 2-13 pos1. kandidát: 54

Strana - 52 Počet hlasů: l RČ2: 53
č. hr.lč. h].Ič. hl.1č. hl.1e. hr.lč. h}.lč. hl.1č. hl.1č. h].le. hI.1
t<Č3: 0 rČ4 : 0 xČ5 : 53 posl . kandidát: 00

Sťrana - 67 Počet h]-asůl 3 xČ2z 1a
č. hr.lč. hl.1č. hl.1č. hl.1č. hl. |č" h1. |č. h1.1č. hl.1č. hl.1č. h1.1
?n T l
JV. ! |

xČ3: 30 rČa: CI KČ5: 100 pos1. kandidát:30

534111 - 1 - 204L1l9L3l KZ
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fl §trana - ?8 Počet hlasů: 1 KČ2.: 'l9
č. hl.1č. hI.1č. h].1č. h].1č. h}.lč. h].1č. h].1č. hr.lč. h].|č. h].1
í{Č3i ,0 xČ*l 0 KČ5l 79 posl. kandidát: 00

§tr*na * 82 Počet h}asůl 4 KČ2; 86
č. b1.1č" hr.le. hl.|č. h].1č. hl.|č. hl.1č. hI.1ě. hl.1č. h}.te. il.t
xČ:: 0 xČ4l 0 KČ5: 86 posl, kandidátl 00

Kandidáti, kteŤí nezíekati předaostní hlásy, neJsou v opisu uváděni.

Konec opísu

534]"11 - 1 - 2o41,?79l.3t KZ


