
    Město Vracov 
   starosta 

               náměstí Míru 202, 696 42 Vracov 

_____________________________________________________________________________________________________
  

  Adresát:     
 

předsedům, místopředsedům a zapisovatelům  
okrskových volebních komisí ve Vracově 

           

Vyrozumění předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních 
komisí o termínu školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování 
výsledků hlasování pro 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 
(dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“), 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 (dále jen „zákon o volbách do 
Parlamentu České republiky“), tímto vyrozumívá předsedy, místopředsedy a zapisovatele 
okrskových volebních komisí ve Vracově, že školení k zásadám hlasování a k systému 
zjišťování a zpracování výsledků hlasování, kterého jsou povinni se zúčastnit podle § 18 
odst. 5 zákona o volbách do zastupitelstev obcí a § 14f odst. 5 zákona o volbách do 
Parlamentu České republiky, se uskuteční 
 

ve středu 7. září 2022 ve 12:00 hod.  
 

   ve velké zasedací síni Městského úřadu Bzenec (náměstí Svobody 73). 
 

Starosta města Vracova podle § 15 odst. 1 písm. e) a § 62 odst. 1 zákona o volbách do 
zastupitelstev obcí a podle § 14c odst. 1 písm. d) a § 82 odst. 1 zákona o volbách do 
Parlamentu České republiky dále upozorňuje na skutečnost, že nárok na vyšší zvláštní 
odměnu za výkon funkce předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskové volební komise 
nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám 
hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování. 

Ve Vracově dne 1. září 2022   

 

 

 

 

 

 
Jaromír Repík         

starosta města Vracova 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1. září 2022 
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