
Volby ilo Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24.5'2014

sumární konholní číslo dat po pořízení: 2041336770
Identifikace oksku: 5'16921 záfiěI

opis Úsledku hlasovríní pro obec Záměl

Kandidá1i, kteří nezískali přednostÍí hlasy' nejsou v opisu uváděny

Počet osob zapsaných do vipisu ze seznamu voličů celkem: s43

Počet voličů. kterým byly rryďíny úřední obálky 80

Počet odevzdaných úředních obálek 80

P"čň'"t'ý"'' hil"ď, * 
'olebním 

oksku celkem 79

KontrolÍí číslo 2 782

06 št 
".. "d."'ď. 

.*"-" NECHCEME EURO za ElŤopu svobodných státu .l

01 rop os srenosroE A NEZÁVISLÍ 9

09 LEV 21 NlíÍodní socialisté 1

i0 K"ň*i.fuE 
't 
ilč*h 

" 
M"-'y 13

14 Feskístranasociálnědemokratická 16

16 ANO 2011 12

19 česIqí strana regionů I

20 obÓanská demoklatic ká strana 10

22 Úwit ořímé demokao a okanuty 4

23 Strana zelených 3

24 Stana svobodnÝch občanů 2

32 č..ká ]'''á1.ká ,t -" 5
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23 Strana zelenÝch 3

24 Stana svobodnÝch občanů 2
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Datun a čas: 24.05.2014 75l53 Líst č.: ]'/2

oPIs vÝsrEDRU HLAsovÁNi v oKRsKU

obec oklsek KČ1 NázeV obce
Tdentifikace okrsku: 576921 1 4 záméI

sumární kontrolní čís1o dat po pořízení: 2041336'7'7a

Tiskopis T/2
Počet osob zapsaných do v]ýpisu ze seznamu voličů celken
Počet vo1ičů' kterým byly Vydány úřední obá1ky
Počet odevzdaných úředních obá]ek
Počet platných h]asů Ve volebním okrsku celkem
Kontrolni číslo 2
Zakroužkované stranyi 06 07 09 10 1'4 16 79 2a 22 23 24

543
80
BO
'79

1A'
32

strana _ 06 Počet hlasů: 3 Kč2: 9

č. hf. č. h]. |č. h]. č. h].lč. h]. |č. hf.lč. h]. |č. h].lč. h]. č. h1.
Kč3: 0 Kč4: 9 pos1. kanclidát: oo

strana - 07 Počet hrasů: 9 KČ2| 16
č. hl. č. h]. |č. h]. č. hr. Ič. ht. |č. hl. |č. h]. |č. h]. lč. h]. č. h]. I

42. 4l
Kč3: 8 Kč4 : 24 pos1. kandí.lát : 02

strana - 09 Počet h]asů: I RČ2: -]o

č. h]. č. hf. č. h]. ]č. h1. |č. hf. č. h]. |č. hf. |č. h]. č. hl. č. h]. I

KČ3: 0 Kč4: 10 pos]' kandidát: 0o

strana - 10 Počet hlasů: 13 Kč2 | 23
č. h]. |č. h]. č. hL. lč. h]. ě. h] ' č. h]. lě. h1. č. hl. č. h1. |č. h]. I

01. 3102. 2 A4. 21A6, 2 09. 1

Kč3: 36 Kč4: 59 Dos]. kandidát: 09

strana - 14 Počet h1asů: 76 KČ2.: 30
č. h].|č' hl.]č. hf.lč. h]. č. h].|č' hf.]č. h].lč. hl.|č. h]. č. hf.]
01. 5105. 4l
Kč3: 25 Kč4 : 55 posf. kandidát: 05

strana - 16 Počet h]asů: 12 Kč2| 28
č. h]. č. hI. lč. h]. č. hf. |č. h1. |č. h]. lč. hr. |č. h]. č. h]. č. h]. I

01. 1103. 109. 2115. 4124. 2

Kč3: 130 Kč4: 158 pos]. kandidát: 24

slrana - 19 Počet h1asů: 1- Kč2.: 2a
č. hf. č' h]. |č. h]. č. h]. č. h]. lč. hl. ]č. h]. ]č. hf. |č. h]. |č. hl.
Kč3: 0 KČ4; 20 Dos1. kandi.]áť: oo

516921 -r- 2A4133611A r.P



Dalum a čas: 24.a5'2014 15l53 List č.: 2/2

oPrs vÍstEDKu BLAsov!ÁNÍ v oKRsKu - PokraěoÝání

střana - 20 Počet htasů: 10 Kč2: 30
č. hl.|ě. h].|č. hf.lč. h].lč. h].|č. hf.|č. hr.|č. hl.|č. h].Lč. hl.I
42. 1t04. 2to6, 1t08. 1t
Kč3: 24 Kč4| 54 pos1. kandidát: o8

stÍa^a - 22 Počet hfasů: 4 KČ2| 26
č. hl.|ě. h].|ě. hf.|č. hf.|č. h].|č. hl.|č. ht.|č. hl.|č. h].lč. hl.]
02. 2lo3- 1l
Kč3: 7 Kč4: 33 oosf. kandidát: 03

---.--------------
střána - 23 Poóet hfasů: 3 KČ2, 26
č. hl. č. h]. | ě. h1. lč. h]. l č. hI. | č. hf. | č. hl. | č. ht. | ě. hl. |ó. h].
01. 1

Kč3: 1 Kč4: 2'7 ĎÓsI. kandidát: 01

stIana - 24 Poěet hfasů: 2 KČ2. 26
č. bf. |é. h].|č. hf.lč. h].|č. hl.|č. h1.|č. hl.|č. hI.|č' h].Lč. hf.I
Kč3: 0 Kč4: 26 pos]. kandidát: oo

stlana - 32 Počet hlasú: 5 KČ2| 3]
č. h1.lě. h].|ó. h]' č. hf.|č. hI.|č. hf.lč. h].lč. hl.Lč. h]. č. hI.l
Kč3: 0 Kč4: 3? posl. kandidát: o0

Kandidáti' ktéří nezíska1i přednostní h]asy, nejsou v opisu uváděni

Konec opisu

5'16927 - 1- 2041336t10 EP


