
Datum a čas: 03.10.2020 14:52 !aĎL U.. a

oPIs VÍSLEDKU HT.AsoVA}rÍ v oKRsKU

obec okrsek kč1 Název obce
Tdentifikace okrsku: 541851 I 4 K]_enová
Kraj: Plzeňský

Tiskopis T/6
Počet osob zapsaných do výpisu ze stá]_ého seznamu voličů : 86
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky : 33
Počet odevzdaných úředních obá]_ek : 33
Počet platných hlasů ve vo]-ebním okrsku ce}kem : 33
Kontrolníčíslo2 z 1B5

Zakroužkované strany: 09 16 19 45 50 58 63 "l0 7 4 "l9

Sumární kontro]-ní čísIo dat po pořízení: 2046652716

Strana - 09 Počet hlasů 2 xČ2: 11
č. h].1e. hl.1e. hl.1č. h].1e, h].1e. h].Ič. h].|č. hr.|č. h].1č. h].1
09. 1|
xČ3: 9 KČ4: O xČ5: 20 posl. kandidát: 09

Strana - ]_6 Počet hlasů; 4 KČ2. 20
č. hl.1e . hl.1e . h].1e . ht.le . hr. |č. hl. |č. hr.lč. h].1č. hr.le . hl.1
xČ3: 0 xČ4: 0 xČ5: 20 posl. kandidát:O0

Strana - 19 Počet h]-asů: 3 xČ2 l 22
č. hl.1č. hr.lč. h].1e . hl.1e . h]. |č. h].1č. h].1č. h]. |č. hl.1č. h].1
t<Č3: 0 t<Č4: 0 KČ5: 22 pos1. kandídát: 00

Strana - 45 Počet h]asů: 4 XČ2: 49
č. hl.1č. hr.lč, h].1e . h].1r. hl.1č. h].1č, h].1č. hr. |č. h]. |č. h].1
09. 1,|29. 1|
rČ3: 38 xČ4: 0 xČ5: 8"l posl. kandidát: 29

Strana - 50 Počet hlasů: 5 KČ2| 55
č. h].1č. h]-. |č. hr.lč. h}.lč. hr. |č. hl.1č. hr.lč. h].Ie . hr.lč. ht. 

I

xČ3: 0 rČ4: 0 KČ5: 55 posl. kandidát: 00

Strana - 58 Počet htasů: 8 XČ2: 66
č. hl.1e. h].1č. h].le. hl.|č. hr.|č. h].1č. hl.1č. hl.1č. hl.|č. hl.1
05. 1l08. 1|09. ]-l11. 2|
xČ3: 44 xČ4: O xČ5: 110 posl. kandidát: 11

Strana - 63 Počet hlasů: 1 xČ2: 64
č. ht.le . hr.le . h].1r. hI.1č. h].1e . hr. |č. h].1e . h].Ič. hI.1č. h].1
xČ3: O xČ4: 0 t<Č5: 64 posl. kandidát: 00

Strana - 70 Počet hlasů: ]- KČ2 '7t
č. h].1e. h].1č. h]. |č. h].1e . hl. |č. h].1č. h]. |č. hr.lč. h]-.lč. h].1
xČ3: 0 rČ4: 0 xČ5: '71, pos]. kandidát: 00

Strana - 74 Počet hlasůl 4 t<Č2z 18
č. hr.le . hr. |č. h].1č. h].1č. hl.1č. hl.1e . hl.1č. hr. |č. hl.1č. hr.l
01. I102. 2|03. Il29. 1 

|

xČ3: 31 xČ4 : O KČ5: 115 posl. kandidát: 29

541B51 - 1 - 2046652,7,16 KZ



Datum a čas: 03. I0 .2020 LA;52 List č. : 2

oPIs \rýSLEDKU HLAsovA}rÍ v oKRsKU - pokraěování

St,rana - 79 Počet hlasů: 1 xČ2: 80
č. hr.|č. hl.|č. h].1e. hl.Ie. hr.|č. hl.1e. h].1e. h].1e. h].1č. h].I
xČ3: O xČ4: O t<Čs: 80 posl. kandidát: OO

Kandidáti, kteří nezíska]_i přednostní hlasy, nejsou v opisu uváděni.

Konec opisu

541851 - 1 - 2046652116 Rz



r: črsrÝnsransncnínúŘ.En

Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku
českým statistickým úřadem do datšího zpracování

Volby do zastupitelstva kraj e : .... ťlZP.ňq.ké.h.q.........,..

konané ve dnech : . 02,.1 0,. :. .Q.3,.1.0. ..2. .0. 2.Q. . . .

obec okrsek rčt Název obce

Identifikace volebního okrsku: 541851 1 4 Klenová

Zpracováno na přebíracím místě: Klatovy

Sumární kontrolní číslo dat po pořízení:

Sumární kontrolní číslo dat po zpracování:

Sumární kontrolní číslo dat z okrskového programu:

2046652776

4087925372

146770762

datum a čas převzetí jméno zpracovatele

SHA256: l58A830399C6278607CDDCFADF5|148930086E8ClF2Fg52C527BCF9O0C5lDA6C KZ

Mgr. Zdeněk Leisek

. . Ing,. Ja.rm i !a. T.qpink_o.v.á. . . . . . . . . r! -'*1*r ..r* ů
jméno, příjmení a podpis pověřeného zaměstnance

ceského statistického úřadu


