
Ogpcxí úŘap VírrovlcE
Vítkovice 243,512 3B Vítkovice v Krkonoších

Ve Vítkovicíclr dr-re 20.12.2022

Podle ust. § l4 odst, oclst. l písnr. f) a odst. 2 záli, č.275l20l2 Sb.. o volbě prezideltta repLrbliky a
ztněně některých zákonů, ve zrtění pclzclějších předpisťr (clcile jen,,:cik, o volbě pre:itlenlct") v
soLtvislosti s přípravoLr korrárrí volby prezidenttr leptrbliky, která se usktttečrtí ve dnech l3, a l4, ledna
2023 (případné clruhé kolcl volby ve clrlecIl 27 . a ?"B. ledna 2023). oznamuji delegovanýtn a
jnlettovaným zástupcůrn clo okrsltové(-ých) volební(-ích) kornise(-í), že

svoLÁVÁM
první zasedání okrskové volební komise,

které se usktrtečrrí drle22.12.2022 od l5 hocl. v bLrdově obecního ťrřadrr Vítkovice. Vítkovlce243.
5l2 38
Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise
bez omluvy, NEBUDE MU UMOŽNĚNO DODATEČNB sLoŽBNÍ SLIBU a starosta povolá
nálrradníka téže politické strany, politického lrntrtí rrebo koalice Itebo náhradníka delegovaného
občanem, který je oprávněn navrhtrottt kandidáta na ftrnkci prezidenta republiky a jím podaná
kandidátní listirra byla zaregistrováIta, popřípadě jrnenuje nového člena okrskové volební kornise í§ 1B
oclsl. 7 zcik. o volbě preziclent.ct).
Po zalrájení prvnílto zasedání okrskové volební komise bLrde zákorrrrýrn zpťrsobern složen slib členťr
okrskové volební kotnise, čírnž jim vznikne členství v této kornisi. Členové obdrží prrikaz člena
okrskové volební konlise. Násleclně okrsková volebrríkomise tra svéltr prvtrím zasedání ze svých člerrů
losem Ltrčí př,edsedu a rnístopředsedu. Losovárrí bude řídit zapisovatel.

Poclle Lrst, § 60 zák. o volbě prezidenta rná člerr okrskové volební komise nárok na:

- zvláŠtní odměnu za výkon funkce (předseclu, místopřed,secla a zepisovaíel mcjí nárok nct vyšší
zvleÍštní oeJměnu, ct to pokuel splní povinnost tičttsínit se školení k zťtsctcleim hlasovciní u k sy.slémtt
zj i š t' o v án í cl z pr uc o v tí n í výs l e clkti h l cts tlt, án í ) ;

- pracovní nebo služební vo|no v nezbytně Iltttném rozsalru a na náhradu mzdy, platu,
služebního příjmu nebo odměny ve výši průrněrného výdělku od uvolňLrjícílro zaměstnavatele -
je-li v pracovním poměru tlebo služebrtírl poměrtt;

- pauŠální náhrada ušlého výdělku za dobLt výkonrr íirrrkce člena okrskové volební konrise - neIlí-li
v pracovnínl porněru nebo služebItím pclměru. avšak je výdělečně činrrý.

Bližší podrobnosti soLrvisející s nároky na zvláštní odměrru a na případnou patršální nálrradu ušlého
výclělku jsou uvedeny v § 6 vyhlášky č.294120l2 Sb., o provedení rrěkterých ttstatlovetlí zákona o
volbě prezidenta reprrbliky, ve zrrěrrí pozdějších předpisťr.
Podle Lrst. § l4 odst. 2 zák. o volbě prezicletrta se toto ozttámettí pokládá za doručené drtem vyvěšení
na úrř,ední desce.
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Na úrřední desce vyvěšeno dne 20.|2.2022

R()ZDĚLOVNÍK:
- všcr-n dclegovanýrlr /.irncnovanýrn zítstt"tpcutn
- k vyvčšcní na úi'eclní descc /a to i:ptisobem ttmožňLtf ic,int ltdlligllý pt'íslttp)
- k zltltlžcní cltl vttlcbtlí tlolittrrlctttitcc ()[]


