
Sil •* d‘cmu Ostrava 
hvr'1 S'ezská Ostrava
•■''r.Ktr.r

:r j Statutární město Ostrava
* Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

^ starosta

!
obvodu

26 -08- 2022
PC-.1 .i.Jna výpravna

OZNÁMENÍ

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 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, svolávám první zasedání okrskových volebních 
komisí na čtvrtek 1. září 2022 v 15:00 hodin do Kulturního domu Michálkovice, který se 
nachází na adrese ul. Československé armády 309/101, 715 00 Ostrava-Michálkovice.

Současně s prvním zasedáním proběhne školení všech členů okrskových volebních komisí Českým 
statistickým úřadem a školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí 
k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování (předpokládaná délka 
školení 2 hodiny). Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen 
zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.

Předem již informuji o důsledcích nesplnění této povinnosti. Dle ust. § 62 odst. 1 zákona č. 
491/2001 Sb. a § 82 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon 
funkce nemá člen okrskové volební komise (předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové 
volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové 
volební komise), 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 nebylo možné účast na školení zajistit.
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