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Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
Vážení členové okrskových volebních komisí,
v souladu s § 14c odst. 1 písm. d) 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“),
svolávám první zasedání okrskových volebních komisí
na středu 15. září 2021 v 17:00
do místnosti č. 10 Městského kulturního střediska v Chropyni.
Vzhledem k tomu, že jste byl/a delegován/a politickou stranou, politickým hnutím a koalicí, jejichž
kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nebo jste
byla jmenována zapisovatelkou okrskové komise, jste
povinen/povinna
se tohoto jednání účastnit, neboť se jedná o výkon veřejné funkce. Na zasedání si prosím přineste
potřebné doklady, neboť od Vás bude vyžadováno sdělení osobních údajů včetně čísla účtu a zdravotní pojišťovny.
Dále Vás upozorňuji na povinnost podle § 14c odst. 2 téhož zákona. Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen se zúčastnit
také školení k zásadám hlasování, které bude pořádat Městský úřad Chropyně
ve středu 15. září 2021 v 18:00 v místnosti č. 10 Městského kulturního střediska v Chropyni,
i školení k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, které bude pořádat ČSÚ
v pondělí 20. září 2021 v 09:00 v Kulturním domě v Kroměříži.
V případě, že se předseda, místopředseda nebo zapisovatel nebudou moci v daném termínu školení
zúčastnit, jsou připraveny náhradní termíny. V případě školení k zásadám hlasování, které pořádá
MěÚ Chropyně, je náhradním termínem pátek 24. září 2021 v 17:00 v budově MěÚ Chropyně.
V případě školení k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, které organizuje ČSÚ
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v součinnosti s krajským úřadem, je náhradním termínem čtvrtek 7. říjen 2021 v 09:00 hod v budově
KÚ Zlínského kraje (více informací na kopii pozvánky, kterou obdrží všichni předsedové, místopředsedové a zapisovatelky na prvním zasedání okrskových volebních komisí). Účast na těchto školeních
je pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele podmínkou k vyplacení vyšší odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise. Pokud nebude tato povinnost splněna, má obecní úřad právo
odměnu adekvátně krátit.
S pozdravem
Ing. Věra Sigmundová
starostka města
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