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INFORMACE
k delegování členů a účasti v okrskových volebních komisích
Podle § 18 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů může politická strana, politické hnutí a koalice,
jejíž kandidátní listina pro volbu do Evropského parlamentu byly zaregistrována, delegovat
nejpozději do 24. dubna 2019 do 16 hodin jednoho člena a jednoho náhradníka do
okrskové volební komise.
Nebude-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskových volebních komisí,
deleguje na neobsazená místa další členy starosta.
Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle
starostovi, a to v listinné nebo elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a
příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, případně přechodného pobytu,
jde-li o občana jiného členského státu EU, a dále jméno a příjmení zmocněnce politické strany,
politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu
zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Seznam
může dále obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty
člena a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegování členové a náhradníci
zařazeni. Seznam podepíše zmocněnec volební strany, nebo osoba, která je zmocněncem
pověřena.
Členem okrskové volební komise se může stát občan ČR nebo občan jiného členského státu
EU, který je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu
na území ČR, který není kandidátem pro volby do EP a který alespoň v den složení slibu dosáhl
věku 18 let a není omezen ve výkonu volebního práva.
Delegovaní členové mají povinnost se následně zúčastnit 1. zasedání okrskových volebních
komisí, které se bude konat 30. dubna 2019 od 15 hodin v Kulturním domě v Kopřivnici.
V případě neúčasti na tomto zasedání dochází ke krácení odměny členů.
Bezpartijní zájemci o členství v okrskových volebních komisích mohou svou přihlášku, ve které
uvedou údaje dle výše uvedeného tzn. jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a další
kontaktní údaje,
poslat na e-mail: jana.sopuchova@koprivnice.cz nebo podat osobně
v kanceláři č. 465, 4. poschodí MÚ Kopřivnice. Podáním přihlášky nevzniká nárok na
členství v okrskové volební komisi. V případě možnosti zařazení do komise, budeme
přihlášené zájemce kontaktovat.
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