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Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 

pro volby do zastupitelstev obcí 

********************** 
 

Starosta městyse Koloveč oznamuje dle § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb.,             

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, pro volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 23. - 24. září 2022, 

že první zasedání okrskové volební komise se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2022 od 13.00 

hodin v jednací místnosti úřadu městyse Koloveč (U Staré Fary 142, Koloveč).  
 

Program: 1) Složení slibu členů okrskové volební komise 

         2) Losování předsedy a místopředsedy okrskové volební komise 

                 3) Základní informace k volbám  
 

Vaše osobní přítomnost na prvním zasedání je nutná, tudíž Vás prosím o zodpovědný přístup 

k práci člena okrskové volební komise. 

 

Důležité upozornění: 

Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí proběhne 

ve čtvrtek 8. 9. 2022 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského kulturního střediska 

v Domažlicích, náměstí Míru 51. Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební 

komise je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a 

zpracování výsledků hlasování dle § 17 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších 

předpisů. V případě neúčasti na školení zaniká nárok na vyšší odměnu (§ 62 zákona 

č. 491/2001 Sb.). 
 

V případě, že se někdo z výše uvedených pozvaných členů okrskové volební komise nemůže 

zúčastnit, je možno využít školení dne 15. září 2022 v 9:00 hodin ve velkém sále Městského 

kulturního střediska v Domažlicích, náměstí Míru 51. 

         Ing. Václav Pergl v.r.                         

      starosta městyse Koloveč 

Zveřejněno na úřední i el. desce: 26. 8. 2022 

Sejmuto z úřední i el. desky: 

 

 

     Adresováno všem členům 

     okrskové volební komise  

     pro volební okrsek Koloveč 


