
Datum a čas: O9. rO .2a21 15:55

oPrs \rýSLEDKU HLAsou{wÍ rru

Lrst č.:

VOLEBNÍM OKRSKU

7/2

obec
Identifikace okrsku: 53461.1
Vo]ebni kraj; Středočeský

okrsek kč1 název obce
1 3 Zbraslavice

Sumární kontro]_ní číslo dat po pořízení: 2049831610

Tiskopis T/4
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého

a zvláštniho seznamu voličůPočet volrčů, kt,erým byly vydány úředni obálkyPočet odevzdaných úřednich obá]ek
Počet pJ_atných hlasů ve volebním okrsku cefkemKontro]ni čl_s1o 2

ce] kem 1000
631
631
62B

2890

Zakroužkované strany: 01 03 04 05 08 10 12 13 14 15 l1 18
Strana - 01 Počet hlasů : 4 Rč). q:..-,,:. -,Y, ťocet hlasů: 4 RČ2: 5U. JI1.1C, hl.1e . hl.1e . hl,1e . hr.le . h].1e .xč3: O Kč4:r\ul: 5 posl. kandidát: OO

a14!20

Strana * 03 Počet h]_asů: g xČ2: ;;-------
g:, 

n';l3;. n'i',i; n'á',Ž;. n'ilu.'"'hl.1e. hl.1e. hl.1e. hl,1e. ht,l
wř:. 

J|lLl jlr\!J: c, l KC4: 19 posl. kandidát: 22
Strana - 04 Počet hlasů: 50 t<řC. ;;-------č, h1.1e. ;i lx L] v r\U'' 54
__:^ L,lC, n] .lč. h]. |č. hl lň h,] lx

Strana - 05 Počet hlasů: 40 RČ2: 45č, h',1e, hl,1e, h.,1e, h..,e. hl.1e. hl.1e. hl.1e. hl.'e. h'.I01. 3lO2. 4IO1. 2lll. 2174. 4123. 3|xČ3: u2 xČq: 2I1 posl. kandidát: 23
Strana - 08 Počet hlasů: 8 XČ2: 16č, hl,1e, hl.1e. h..1e. |1.1č:'"''h..1e. hl.1e. h..1e. h..1e. h..1xČ3: 0 KČ4: 76 pos1. kandídát; 00
Strana - 10 Počet hlasů: 1 XČ2: ]1č._ h.,Ie nili.."'"ňi. tu. '|]., u:"''hl.1č1. .|a,,.. h'.1e . h'.1e , hl,lxČ3: O xČq: 11 pos1. kandidát: O0

h].le. hl. l

Strana - 12 Počet hlasů | 41 xČZ: 59č, hr,le, hl,1e, h.,1e, h],le. hl.1e. h.,1e. h..1e. h..1e. h1.101, Il02, 1loz, riro. 2l2O. 1lxČ3: 50 rČq: 109 posl. kandidát: 20
Strana - 13 Počet hlasů: 13 9 Kč2 : 1 \?JLlollcl - lJ ťocet hlasů: 139 RČ2:č. hl. l e. h]. l e. hl. l e. hl. l e.

hl.1e .

15201 9l02. '?i9i "i;l3;. ":i:: 'i9l31 n';l3;. n.;]3;. nr,li;. nr;11. 1l15. 3l16. :irg. 6120. 2122. 7124. itzs. 3121. 3

534611 - 1 - 2049B31610 PS



Datum a čas; 09 " l0.2O21 15;55 List č. : 2/2
oPrs \rÝslEDKu HLAsovÁNÍ vE voLEBNÍtt oxnsxu - pokračování

29. 7132, Alsq. 1lt<Č3: 999 t<Č4: 1151 pos1. kandidát: 34

Strana - 14 Počet hlasů i 2 xČ2: 16č, h.,Ie, h.,1e. h..1e. !1 lč.'"-'hl.Ie. hl.1e. h..1e. hl.1e. hl.1xČ3; o xČq : 76 posl. kandidát: 00
Strana - 15 Počet h]asů: 1 xřl. 1evLrqrrq - -LJ ťocet nlasú: 1 xČ2:
i;., h],le, 

^h],1e. _ hl.1e. hl.1e.
l6

Strana - 17 Počet hlasů: 1ri-----^J;;---- 
';;č, h.,1e, hl,1e, hl,1e, h..1e. hr.te. hl.Ie. hl.1e. h..'e. h..101. 44102. 13l03. rioq. 15los. rióo. . 4lol. irrro. 71112. 18l1A Al11llt '1 |!l, 3118. 2lI9. 1l2o 1Ql)1 .l-A

č. h]. l e. hl. l e. hl. l e. hl.04. 15los. 1l06. l,siol. 11

:::- __ _ :__ 
'i'očnl''' '"' ?; 'u ,il;]ui",.o|j;JŤ,oo 

n','u, hl,1e, hl. l

19. 7l2O. 78lzt. 2124. 421. 2l3O. 1l L|'w, !ólz!, 2|24. 4125. tt26. 1
xČ3: 7420 xČq: 7552 posl. kandidát: 30
Strana - 18 Počet h]asů: 2a xČz, ;;-č, hl,1e, hl,1e, h.,1e, hl.1e. h1.1e, h..'e. h'.1e. h..,e. hl. l
01, 7102. 1l03. :iog. 7171. 2127. 7123. --7125. 

llzl. 2l33. 2|
xČs: 244 xčq: 2gO posl. kandidát: 33
Strana - 20 Počet hlasů: I-79 xř_z: .] qqJ Lr dlld - z u ťocet hlasů : I1 9 XČZ:č. hl.1e, h].1e. h].1e.- hl.1e.

199
01. 29l02, E ln a

J I UJ.
h].Ie. hl.1e. h].1e. hl.1e. hl.

1i, ?,,1Z i,ii ÍjjÍ, 'ii?; il!8, :',21 i',:Z.:i,r.: i
04, 11los.

xč3: 619 xčq: 
'rr'' 

pos1. kandidát:34
; ; ;; ;; 

- 
: 

- 
; i 

- - - ;; ; ; 
-; 

i ; ;; ; 
- - - - - 

; 
- - - - - 

;é; ;- 
- - - - 

;;- 
- - - - -

č, h.,Ie, h.,1e, hl,1e, hl.1e. h'.1e. h..1e. h'.1e. hl.1e. h'.101. 1l04. 1l10.. ll21-. l!28. 1l31. 1lxČ3: 95 xČa: 1,2I pos1. kandidát: 31

kandidáti, kteři neziska-li přednostní hlasy, nejsou v opisu uváděni.

Konec opisu

534671 - 1 - 2049831610 PS



Datum a čas: O9. t0.2021 15:43

OPTS \IÍSLEDKU

List

HI"Asovi{NÍ vE voLEBNÍu oxnsru

7/2

Tdentr fi kace
Volební kraj:

obec
okrsku: 5346L1
Středočes ký

okrsek kč1 název obce
2 4 Zbraslavice

sumární kontrofni čís1odat po pořízení: 2046443484

Tiskopis T/4
Počet osob zapsaných do výpisů ze stá]ého

a zvláštního seznamu vofičůPočet voličů, kterým byly vydány úřední obálkyPočet odevzdaných úředních obálek
Počet platných h]_asů ve vo]_ebnim okrsku ce]_kemKontrolní čís1o 2

ce 1 kem lI]
10
10
10

321

Zakroužkované st,rany : 01 04 05 08 12 13 71 18 20

;;;;;; 
- 

: 
- 

; ; 
- - - ;;;; -;i; ;;; - - - - - 

i 
- - - - -;; 

; 
- - -- - - 

;- 
- - - - -

č, hl,'e, hl,1e, h.,1e, hl,1e. h'.,e. h'.1e. h'.,e. h..1e. h.. I
xČ3: 0 xČ 4: 2 pos1. kandidát: 0O

Strana - 04 Počet hfasů: 10 xČ2: 14č, h.,'e, h.,Ie, hl,1e, hl.1e. hl.,e. hl.,e. h..1e. hl.1e. h',1xČ3: O KČ4: 14 posl. kandidát: OO

Strana - 05 Počet hlasů i 4 xČ2: 9č, h], le, h',1e, h.,1e, hl,1e. h..1e. h.. |č. hl.1e. h..1e. h.. lxČ3: 0 KČ4; 9 posl. kandidát: 00
Strana - 08 Počet h]_asů: 1 xČ2: gč. hl.1e. h].1e. h].1e. hl.1e. hl.1e. hl.1e. h].1e. h].1e, hl. lKČ3: O xČ4: 9 pos]. kandidát; 00
Strana - 12 Počet hlasů: 3 xČ2: 15č, h.,1e, h.,1e. hl.1e. !].lč. hl.1e. h..1e. hl.,e. h..,e. h.. l1!]-_________:_ KČ4: 15 posr. kandidát: 00

Strana - 13 Počet hlasů: 19 xČ2: 32č, hl,'e. hl.1e. hl.1e. hl.1o. hl.1e. h..1e. h..1e. hl..e. hl.101. Il02. 1l03.. 1I15. :ltl. rirg. 1125, 1|rČ:: 82 KČ4: 7I4 posl. kandidát: 25
Strana - 17 Počet h]asů: 6 xČ2: 23č, h1"lč. hl.1e. hl.1e. hl.,e. h..1e. hl.,e. hl.,e. h..'e. h..101. 4102. 1lO3. 1104. 1106. riol. :iro. 2Il2. 1|
1!]-_____ ___:1_ xČq: 95 post- . kandidát : 12

strana - 1B,;;;;-;i;;;;-----;-----;;;;-----,;--
č, hl,1e. h..1e. hl.Ie. hl.1e. h..'e. h..,e. h..,e. hl.,e. h..11!]-_________:_ rČq: 19 posr, kandidát: 00

5346L1 - 2 _ 20464434B4 PS



Datum a čas: 09. L0,2021

oPIs \rÍSLEDKU

15:43

HLAsovj{I.rÍ \ru

Konec opisu

List č.: 2/2

volEBNÍM oKRsKU - pokračování

,:..u":, 
-, ?O Počet hlasů : 25 KČ2: 45U, nl,1c, hl,1e , hl,1e . hl.1e . r.r.tt.- hr.le , h..1e . h..1e . hl.1lJ;, ''o';r, ''o';.n. riol 

,r;;i;; o"'i]ii;".r"á l?.r., 2l25. 1t32. ,-ir

kandidáti, kteři nezískafi přednostní hlasy, nejsou v opisu uváděni.

5346L1 - 2 _ 20464434B4 PS



Datum a čas: 09. l0.2021 15:34

oPIs VýSLEDKU HT,AsovÁNÍ VE voLEBNÍtu oxnsxu

obec okrsek kč1 název obce
Tdentifikace okrsku: 534611 3 5 Zbraslavice
Vo]ební kraj: Středočeský

LISL c. : I/ L

Sumární kontrolni čís1o dat po pořízení: 2045264360

Tiskopis T/4
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého

a zv]_áštniho seznamu voličů ce]_kem
Počet voličů, kterým byly vydány úředni obálky
Počet odevzdaných úředních obá]ek
Počet, platných hlasů ve volebním okrsku ce]_kem
Kontrolní čís1o 2

Zakroužkované strany: 04 05 12 13 71 18 20

36
29

29
29

123

Strana - 04 Počet h]_asů: 1 XČ2: 5č. hr.le. hl.1e. h].Ie. hl.1e. h].1č. hl.1č.xČ3: 0 KČ4: 5 posl. kandidát: 00
hI. l e. hl. l e. h1. l

Strana - 05 Počet hlasů: 2 xČ2: 1
č. h].|e. hl.1e. hl.1e. h1.1č. hl.|č. h].1Ď, h].le. h].1e. h].lxČ3: 0 xČ4 : 7 pos1. kandidát: O0

Strana - 12 Počet hlasů: 1 xČ2: 13č. hl.|e. h].1č. hl.|e. h].1e. hl.1č. h].|e. h].1e. hl.1e. h].lxČ3: O xČ4: 13 posl. kandidát: OO

Strana - 13 Počet hlasů: 1 XČ2: t4č. hr.le. h].lč. h].Ie. hl.Ie, hr.lč, h].|č. h].Ie. h].Ie. h].lxČ3: O xČ4: 14 posl. kandrdát: 0O

Strana - 17 Počet htasů: 3 xČ2: 20
č. hl.Ie . h].1e . hl.1e . hl.Ie . h].|e . hl.1l. hl.1č. hl.le . h1.101. 1l
xČ3: 1 xČ4: 2t posl. kandidát: 01

Strana - 18 Počet h]asů: 5 xČ2: 23
č. h].1e . hr.le . hr,le , hr.Ie . hl.1č. hl, |č. h].1č. h]. |č. h]. 

IKČ3: 0 XČ4 : 23 posl. kandldát: OO

Strana - 20 Počet hlasů: 16 xČ2 36č. hr.lč. hl,1č. hl.1e. hl.1e. h]_.lč. h].1e. hl.1e. h].|e. h].102. 1|04. 1117. \l27. 1l
rzř'>. 

^ ^r\uJ; qq KC4: B0 pos}. kandídát: 21

kandidáti, kteří nezískal1 přednostní hlasy, nejsou v opisu uváděni.

Konec opisu

534611 - 3 - 2045264360 PS


