Městský úřad Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
V Kynšperku nad Ohří dne 01.08.2022
čj. 4649/22/star.

Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí
Vážená paní, vážený pane,
podle ust. § 15 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“) a v souvislosti s přípravou konání
voleb do Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022,
Vám, jakožto zapisovatelkám, delegovaným členům a jmenovaným členům okrskových volebních
komisí sděluji, že

SVOLÁVÁM
první zasedání okrskových volebních komisí,
které se uskuteční dne 1. září 2022 od 17:00 hodin v obřadní místnosti, Maxima Gorkého čp. 1
v Kynšperku nad Ohří.
Po zahájení prvního zasedání okrskové volební komise (dále jen „OVK“) složíte zákonným způsobem
slib člena okrskové volební komise, čímž Vám vznikne členství v této komisi. (občanský průkaz
s sebou)
Následně okrsková volební komise na svém prvním zasedání losem určí ze svých členů předsedu
a místopředsedu. Losování bude řídit zapisovatel.
Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK. Nedostavíte-li se na 1. zasedání OVK bez
omluvy, bude povolán náhradník. Případnou omluvu ze zasedání, prosím, sdělte neprodleně Bc. Aleně
Kadavé na tel. č. 352 350 427 nebo p. Boženě Haindlové Dis. na tel. č. 352 350 428.
Současně Vás zveme na odborné školení ČSÚ k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,
které se uskuteční dne 7. září 2022 od 13:30 hodin v kinosále Městského kulturního střediska
v Kynšperku nad Ohří, náměstí SNP 389. Školení je povinné pro předsedy, místopředsedy a
zapisovatele okrskových volebních komisí.
Podle ust. § 15 odst. 2 zák. o volbách do zastupitelstev obcí se toto oznámení pokládá za doručené
dnem vyvěšení na úřední desce.

…….…………….…………………..

Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta města

Rozdělovník:
- všem členům OVK
- k založení do volební dokumentace
Vyvěšeno na ÚD:

Sejmuto:

