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Starosta obce                                     OZNÁMENÍ STAROSTY 

o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí  

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 

podle ustanovení § 14c odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České   

republiky a o změně některých dalších zákonů ( dále jen ,, zákon o volbách do Parlamentu) 

v souvislosti s přípravou konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 

které se uskuteční 20. a 21. října 2017, 

tímto svolávám první zasedání okrskových volebních komisí , které se bude konat 

ve středu 27. září 2017 v 18:00 hodin 

na obecním úřadě Žabovřesky n.O. 

Program:             1. Složení slibů členů okrskových volebních komisí 

                              2.  Losování předsedy a místopředsedy okrskových volebních komise 

                              3. Organizační záležitosti 

Jestliže se jako delegovaný člen nebudete moci prvního zasedání komise z vážných důvodů 

zúčastnit, omluvy, prosím , směřujte na tel: 733 376 278, nebo na e-mail : 

obec@zabovreskyno.cz a dostavte se na obecní úřad žabovřesky n.O.  k dodatečnému 

složení slibu, a to od pondělí 2.10 2017 v uvedených hodinách : 

                                                                       Pondělí, středa           7:00 -15:00 hod 

                                                                       Úterý                          18.00- 20:00 hod 

nejpozději však do čtvrtka 19.10.2017 

Pokud se nemůžete jako delegovaný člen voleb vůbec zúčastnit, oznamte  nám to na výše 

uvedené telefonní číslo nebo na e-mail nejpozději do pátku 6.10.2017. 

Podle ust. §82 zákona o volbách do parlamentu má člen okrskové volební komise nárok na : 

- zvláštní odměnu za výkon funkce, 

- je-li v pracovním poměru nebo poměru obdobnému pracovnímu poměru , na 

pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši 

průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele 

- není- li v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je 

výdělečně činný, přísluší mu paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce 

člena okrskové volební komise a zvláštní volební komise. 

Dále bych chtěl připomenout § 12 odst.6 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení 

některých ustanovení zákona č.247/1995Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o 

změně a doplnění dalších  zákonů ve znění pozdějších přepisů, kde je stanoveno, že 

v případě , že se předseda , nebo člen okrskové volební komise všech jednání 

okrskové volební komise nezúčastňuje , obecní úřad celkovou výši stanovené odměny 
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poměrně krátí ,a to podle evidence o jejich účasti na jednáních komise. Do počtu 

jednání komise se , kromě účasti ve dnech voleb , adekvátním podílem počítá i 

účast na prvním zasedání. 
 

Podle  ust. § 14c odst.2 zákona o volbách do Parlamentu se toto oznámení pokládá za 

doručené dnem vyvěšení  na úřední desce. 

 

Žabovřesky n.O. 21.9.2017 

 

 

Přemysl Kotek 
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