OBEC PRYSK
Obecní úřad Prysk, Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk
V Prysku dne 9.9.2020

Podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do zastupitelstev
krajů“) a § 14c odst. 1 písm. d) a odst. 2 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do Parl.“)
v souvislosti s přípravou konání voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje a voleb do Senátu
Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 36 – Česká Lípa, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020
(případné druhé kolo ve dnech 9. a 10. října 2020), tímto
VYROZUMÍVÁM
zapisovatele, předsedu a místopředsedu okrskových volebních komisí naší obce

o místě a termínu konání školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování
výsledků hlasování, které se uskuteční
dne 29.9.2020 od 15.00 hod. na Městském úřadě v Novém Boru, nám Míru 1,
budova A, zasedací místnost III.patro.
Připomínám, že dle ust. § 18 odst. 5 zák. o volbách do zastupitelstev krajů a § 14f odst. 5 zák. o
volbách do Parl. zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen
zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.
Upozorňuji, že podle ust. § 55 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev krajů a § 82 odst. 2 zák. o
volbách do Parl. nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise
(a to zapisovatel, předseda, místopředseda), který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám
hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován
nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebo možné účast na školení zajistit.
Podle ust. § 15 odst. 2 zák. o volbách do zastupitelstev krajů a § 14c odst. 2 zák. o volbách do Parl. se
toto vyrozumění pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

…………………………………………………...

Ing. Jan Sviták – starosta obce Prysk

Na úřední desce vyvěšeno dne 9.9.2020
Tel.: 487 767 520, mobil starosta: 724 778 513, fax: 487 874 343, email: ou.prysk@prysk.cz,
IČ: 00525197, DIČ: CZ00525197

ROZDĚLOVNÍK:
-

všem zapisovatelům, předsedům a místopředsedům OVK (do datové schránky, příp. na adresu, kterou mu sdělili jako adresu

-

pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na
adresu místa jejich trvalého pobytu); MV připouští i osobní předání tohoto vyrozumění proti podpisu „Převzal dne ... + jméno, příjmení
a podpis“
na úřední desku

-

k založení do volební dokumentace

