MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
24.08.2022

OZNÁMENÍ
o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“)
svolávám
první zasedání okrskových volebních komisí.
Zasedání se uskuteční v pátek dne 2. září 2022 ve 13:30 hodin ve velkém sále Kulturního domu
Kopřivnice. Od 14:00 hodin bude následovat školení členů k zásadám hlasování a k systému zpracování
výsledků hlasování.
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Složení slibu členů okrskové volební komise
3. Volba předsedy a místopředsedy okrskové volební komise
4. Informace k činnosti okrskové volební komise
5. Školení k zásadám hlasování
6. Školení k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování
7. Promítnutí videofilmu
8. Dotazy
Poučení:
Delegovaný zástupce je povinen se prokázat platným občanským průkazem.
Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen dle § 18 odst. 5 zákona o
volbách zúčastnit se i následujícího školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování
výsledků hlasování. Účast ostatních členů na školení je dobrovolná.
V případě, že se delegovaný zástupce nezúčastní všech jednání komise, obecní úřad v souladu s § 1 odst. 4
vyhlášky MV č. 59/2002 ze dne 5.2.2002 celkovou výši odměny, která jinak za výkon funkce přísluší,
poměrně zkrátí, a to podle evidence o účasti na jednáních okrskové volební komise.
Nedostaví-li se delegovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvy, nebude mu
umožněno dodatečné složení slibu a starosta povolá náhradníka téže volební strany, případně jmenuje
nového člena okrskové volební komise. Omluvit případnou neúčast na jednání je možné telefonicky na
telefonních
číslech:
556 879 300
nebo
556 879 305,
případně
e-mailem
na
adrese:
jana.sopuchova@koprivnice.cz.
Oznámení se vyvěsí na úřední desce městského úřadu; pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

Ing. Miroslav Kopečný v. r.
starosta
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