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žÁPls o vÝsJ,EDKu voIJEB Do ZA§TIJPITELSTVA oBcE 1)

Blízkov
žasiupiteLstva obce (něstysu. něsta/ més_tske časta, méstskeho obvodu)

ok.es , !g'il. lt9i. §iiiy9g. . . . . . . .

konaných ve dnech (dne) .?9,99,.:.?{,99,?9??. byly pod]e výs]edků převzaťých
od okrskových volebních komisí zjišťěny výs]édky voleb v obcí.

počel volebních okrskú :L

1Počet okrskových vo]ebních konisí| které předaly výs]édek hlasování
seznam čísé] Volebnich okrsků, jejichž Výs]edky neby]y předány
počet volebních obvodú
celkový počet osob zapsaných Ve výpiséch Voličů a jejich
célkový počet voličú, krerýn by]y vydány úřední óbálky
celkový poče! odevzdaných úředních obá]ek

1

dodatků 269
1"14

1-] 4

A) .rrnéna a Piíj,néní zÝorených členů zasťuPitelstva:
pořadí Jméno a Příjmení Věk !óřadí na Ht, Počet hLasů

Volební strana č. t - KDU-ČSL
1. ondřej Zeman
2. Jitka Králová
3. Vác]aV Puža
4. PetIa Fraňková

Volební stIana č. 2 - sdružení nezávislých kandídátŮ B]ízkov
1 . stanis]av ou]éhla 43 4.
2 . Fťantišék PokoŤný 65 8.
3. zdeněk Král 51 1 .

A. , stanislaÝ BLažek 53 2.
5. Ludmira sýkorová 51 3.

B) irnéna a Příjnení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení věk pořadí na HL počet hlasů

30
50
16
40

1.
-].

8.
2.

99
93
a2
81

133
103

73
6I
82

Volební sťrana č. 1 - KDU-čsl
1 . Luboš ou] eh]a
2. stanislav Bra(táč
3. Eva Rozmarj,nová
4. Ludmila ch,l,ubnová
5. Ladis]av Puža

Vólebni sťrana č. 2 iaruzení
1. Antonín Kolouch
2. PaVé1 Klíma
3. Luboš Kučera
4. .Titka Bub]ánová

A2
43
50
44
A1

nezávís]ých kandidátů Blízkov
5,1

AA
56
4L

73
49
?8
65
46

69
42
49
1a

c) célkový Počet Platných hlasů Plo jednotliÝé volební §tlany a pŤo jédnotrivé
kandidáťy, hlanice Počtú hlasů PŤo zněou Pořadí kandidáta Plo Přidělení nandáttr;

Vo]ební strana č. 1 , KDU Čsr
Počet h]asů pro stranu: 666, hlanice: 8:L,4
.d1o,ioé|j Pol , lnA, o d P| , i| ó,

čís]o
1, ondřej zeman 99
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petra Fraňková
Luboš oulehla
stanislav Bradáč
Eva Roznarinová
tudnila ch]ubnová
Jitka Králová

Ladis]av Puža

zAsTuPITElsWA oBcE 1)

81
,13

49
.18

65
93
B2
A6

Volební strana č, 2 - sdružení nezávis]ých kandidáLŮ B]í2kov
Počet hlasů pro sLranu: 682, hŤanice: a2,5
ť"ldid;li lnÁ,o d př j ó

čís1o
zdeněk Křá1
staníslav B]ažek
ludmí]a sýkoŤová
stanislav ou]eh]a
Antonin Ko]ouch

Luboš KučeŤa
František Pokorný
Jitka Bub]ánová

,13

61
a2

42
49

103
1a

Jméné, příjméní a podpisy: 1)
zaněstnanéc obcé, jejíž úřad plní funkci reqistračního úřadu:

..l9".et.š.Yge

zaměstnanec českého statistického úřadu : ..l4'l4,qe!|q

Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

Počet listů přílohy č. 1: .1,

hi,
ll/

1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výs]edky (§ 43 odst. 3 zákóna č. 491/2001
sb., o vo]bách do zastupitelstev obcí a o změně někierých zákonů), není tiskový
výsrup podepsán výše uvedenýni osobami, ale určeným vyško]eným zaméstnancem čsú:

59525a - stL č, 2



Příloha č. 1

K zAPIsU o výslEDKU volEB Do zAsTuPITEJ,sTvA oBcE 1) ]i.sL č, 1
obó, / Ě_ -J .óa
Blizkov o^.. , igiil liš, §i?iy99........;;i.;;' .;;;; ;. i u"roy ". o.""n'i,l."l , . .41..o.9.. . . .2i.o.9.29z,z

1. zjištění Počtu hlásů přo vólébní stŤany ve vztahú k hlaíici Pro PostuP do datšího
zjišťoÝání uýsledků voleb a seznď volebních stlan, ktéřé jí lf,bověly (s 45 odst.
1 zákona):

ceLken p]atných h]asů: 1348

vólební strana

Počet volenýčh členů zasťuPitelsťva: 9

Přepoč. základ
Počet Počet Pro Porovnáni Poměr hlasů
hrasů kand. k h.anici k základu v B

Pro Iozhodnuti o postupu bylo použito 5g hranice.

seznam vo]ebních stran, kteřé posloupi]y do da]šího zjišťování výstedků voreb:
KDU-čsl
sdruž. nez. kan. B]_ízkov

2, Pořadí ÝiPočtených Podílů, Počét Mndátů Plo jednotlivé volební §trany:

Pořadí Hodnota podílu Číslo a zkrácený nážev vo]ébní strany

č. 1, KDU čsL
č. 2 sdruž. nez, kan, Blízkov

666 9 1348,00
682 9 1348,00

49,40
50,59

1.
.2,,

3.
A.
5.
6.
,l 

,

8.
9.

Volební s!rana

6a2l0o 2 - sdrúž. nez. kan, B]ízkov
666loa 1 - KDU-čst
341.00 2 - sdruž. nez. kan. Blízkov
333. OO 1- KDU-čS],
227|33 2 - sdruž. nez, kan. Blízkov
222|aa 1 - KDU-čsl
170,50 2 - sdŤuž, nez, kan, Blízkov
166,50 1 l{DU čsl
136,40 2 - sdruž, nez, kan. B]ízkov

1- KDU-čsl
2 - sc]ínž. nez. kan. B]ízkov

4
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Příloha ě. 1

K zÁPIsU o !.Ýs!EDKu vo!!B Do zAsTvPITELsTvA oBcE 1)

Hodina, den, něsic a rok vyhotovení zápisu

Jména. příjmení a podpisy: 1)
zaněstnanec obce, jejíž úřad p]ni funkci Ťeqistřačního úřadu:

..]qsei .qYec . . . . . . . . . . . . . . .

1) Pokud je zápis vyhotoven jako přédběžné Vý§ledky (§ 43 odst. 3 zákóna č. A9l/2aa7
sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zněně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenýni osobami, a]e určeným vyškolenýn zaněstnancem čsú:

595250 , str. č. 4


