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Datum a čas: 25 .05.2019 15: 15 List č.: 2/2

opIs vÝsr,upxu HLAsovÁNÍ v oxnsxu - pokraěování

S],rana - 3c Počet hlasu: 5 xč:2: 35
č:. hl, č. hr.lč. h1. č. hl . r]. hl. č. .]..lč. h].]l. hl. č. hl. č. h].
c6, 1

xČ3: 6 xČ4 : 4I posl. kilrdrdát: 06

Strana - 34 PočeL h]asú: 1 xČ2l. 35
č, h],1č. h].lč. hl. č. hl.Ir]. h]. č. .1.1č. hr.]e. hl. č. h].]č. h]_.]
KČ3: O t<Č4 : 35 posl. k.,indrdát: OO

S'-rana - 39 Počet h]asu 4 xČ2,: 43
č, h]. č. h]_. č. h].1c]. hl. al. hl. č. nl.1č. hr.Ie . hl. č. hr. ]č. hr. 
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kand Idátí, kteři nezískalr přecinostni hLasy, ncj sou v opisu uváděnl

Konec op Lsu

599361 - 1 - 2045556937 EP


