
ZÁPIS o PRÚBĚHUA VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ

V okrsku č. 38002 vměstské části Praha-Libuš, proběhlo dne 12. května 2021 hlasovánívAnketč k otázce využiti objektu v ulici K Vrtlloe 317/64, Prahu 4 — Planina

I.

,
.70Okrsková komme se sešla dne ŽžffŽďŽ/v „%......... hodin vpočtu

.......6. .........členů. Vtajné vol/be byl zvolen v fghod. předseda komise
ooooooooooooooooooooooooooooo

ffi—“m %rrvhom

...............................

 

..............................................................................................................oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

III.

Okrsková komise zjistila výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na . . .%listechpřílohy č. l k tomuto tiskopisu.

Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu celkem ........f7€p...............

Počet občanů, kterým byly vydány anketní obálky [?,/f;..............

Počet odevzdaných anketních obálek ............[7727.............
Počet platných hlasů v olnsku celkem

.............61235.72 ............

Strénkale



Počet hlasů projednotlivé odpovědi:

ANO ...........2.5.75. ..............
NE ..........2.29513. ...............

Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na$azdrželi se tak
111va

...................................

Při hlasování a zjišťova výsledků hlasování nobylyf vbyly—i) okmkové komisi podány
stížnosti nebo omámení. Jejich stručný obsah, má usnesení ajejich stručné zdůvodnění
jsou uvedeny v příloze na ........ listech.

............................................................................................................

 

............................................................................................................

Jméno a příjmení člena okrskové komise, který se po určitou dobu neúčastnil průběhujednání

a důvod a dobajehofneúčasti:
0 O

fflfiWflx/Y ope/101) 760"“ __ŽÚW

 

Z ového počtu . ..q. členů okrskové komise bylo v době vyhotovení zápisu přítomno
......... členů, tj. nadpoloviční většina. Zápis byl přečten a odsouhlasen za účasti
...... Ž.......;.přftomných členů.

Byli přítomni:

..............................................................................................

.............................................................

..............................................................................................................

Člen okrskové koz/niseggvěfený předáním zápisu tajemníkovi městské části Praha-Libuš:

- ;“c/Lo 1/ a gay/W
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

jméno a příjmení
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Podpisy členů olnskové komise s právem hlasovat:

  

Jméno a příjmení: / Podpis:

Em ?.9/277'A/0M

QM? 154‘ BaýmeL/fý

am./L Wk /

147-71387h/Q WWW;

[QET/z Mom/“w%

&% HOHO (/24 /

!% fink/4'- ?§LCZ§M4

WM“MA/gr“

KEY? 17; save/1%, g,”

 

 

 

 

 

 

  
 

 

   
 

   
 

 

Den, měsícarokahodinavyhomm zápisu;

.............. ZeZuóÍJŽ/aoqý ogg 00/5770

Zápis vyhotovil/a:

.....................................................................................

/:

//

Důvody odmítnutíjsou uvedeny v samostané příloze k Zápisu o průběhu hlasování
*) nehodící se šlntněte,,
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