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ZÁPIS o PRÚBÉHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ

V okrsku č. 38002 v městské části Praha-Libuš, proběhlo dne 12. května 2021 hlasování

v Anketč k otázce využití objektu v ulici K Vrtilce 317/64, Praha 4 — Písnice

I.

.70
Okrsková komise se sešla dne szůvzfv ...7‘3 ........... hodin vpočtu

.......&......„šlenů Vtajné volbě byl zvolen v jahod předseda komise._ „ /

.ffm'řĚ/vv......nvm /

a

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

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

M
Předseda okrskové komise ukončil hlasování dnežzlšjaýv ”2.7. ... hodin.

II.

Zahájení hlasování nebylo odročeno “')-bylo—odmčeno 0 „...hodin minut z důvodu

*) ..........................................................................................................

Doba hlasování nebyla prodloužena “běda—plníme .. ...hodin .. minut z důvodu
*)...........................................................................................................

Hlasování nebylo přerušeno *Lbylo-pšenušeno o .. ...hodin .. minut z důvodu
*) ..........(*“—“\............................................................................
...............................................................................................................

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

V okrsku [nebyla*) —byla—¥) použita přenosná volební schránka

III.

 

Okrsková komise zjistila výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na ... ?ílistech
přílohy č. l k tomuto tiskopisu.

Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu celkem ~ ........%ZĚÚ ..............

Počet občanů, kterým byly vydány anketní obálky ...........7%..................

Počet odevzdaných anketních obálek ............7?.%............

Počet platných hlasů v okrsku celkem .............%fy............
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Počet hlasů pro jednotlivé odpovědi:

ANO ........... 7.53.5. ................

NE ..........929?»? ...............

Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na a zdrželi se tak

hlasování ...................................

Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly'“ qby-ly—ň) okrskové komisi podány

stížnosti nebo omámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění

jsou uvedeny v příloze na ........ listech.

 

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

a důvod a dobajeho,neůčasti: o o M

700 £0

 

IV.

Z cgkového počtu .. . . . 7. . . . členů okrskové komise bylo v době vyhotovení zápisu přítomno

......... členů, tj. nadpoloviční většina. Zápis byl přečten a odsouhlasen za účasti

............... '. přítomných členů. '

Byli přítomni:

oooooooooooooooooooooooooooooo

(

Ž'kawWÉMMFM/MMWNMŠWMQ

.Narnvu ?qgáouq/f/o Émafkum; fax/Mam
..........................................................................................................

Šáh/MJ...................

Člen okrskové ko isepověřený předáním zápisu tajemníkovi městské části Praha-Libuš:

I‘cflwua gra/W
......................................................

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

jméno a příjmení
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Podpisy členů okrskové komise s právem hlasovat:

Jméno a příjmení:

EW: ?ÚZT/NO 1/6? /

flax: la WWST/rý

flap/V34 Wk /

am“/W WWI/5'

PET/z Mom/w%

fly/2&7} P/OHO l/řř /

UM) ??5200'4'

'UMMNMA/EÉ

rel/E70975? &%ŽSŠŽďz/g/
/

 
 

   

/ Podpls:  
 

 

 

 

     

Den, měsíc a rok ahodinavyhotovení zápisu:

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

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

Zápis odmítli podepsat:/

Důvody odmítnutí jsou uvedeny v samostatné příloze k Zápisu o průběhu hlasování

*) nehodící seškttnčt/
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