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Adresát:

Delegáti na funkci členů okrskových volebních komisí ve Vracově

Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí pro zajištění volby do
zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 23. a 24.
září 2022 (případné II. kolo voleb do Senátu ve dnech 30. září a 1. října 2022)
Starosta města Vracova podle § 15 odst. 1 písm. e) a odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 14c odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, tímto svolává první zasedání okrskových volebních komisí ve Vracově, které se
uskuteční
ve čtvrtek 1. září 2022 v 16:30 hod.
v obřadní síni Městského úřadu ve Vracově (náměstí Míru 202).
Na programu bude složení slibu člena komise okrskové volební komise, vylosování předsedy
a místopředsedy okrskové volební komise a informace k organizaci voleb.
Přineste s sebou platný průkaz totožnosti. V případě, že se nebudete moci ze závažných
důvodů prvního zasedání zúčastnit, kontaktujte nás na tel. č.: 511 147 312, případně na
e-mail: spravni@mestovracov.cz.
Zapisovatelé a vylosovaní předsedové a místopředsedové okrskových volebních komisí
budou povinni zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování
výsledků hlasování, pořádaného Českým statistickým úřadem, a to ve středu 7. září 2022
ve 12:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Bzenec (náměstí Svobody 73).
Při neúčasti na tomto školení ztrácí zapisovatel, předseda a místopředseda komise nárok
na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce [§ 18 odst. 5 ve spojení s § 62 odst. 1 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a § 14f odst. 5 ve spojení s § 82 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů].
Ve Vracově dne 25. srpna 2022
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