
 

 

 

Městský úřad Nové Město pod Smrkem 
 

Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem 

 
    
Vyřizuje: Edita Čeledová   
Telefon: 482 360 338  
Mobil: 602 668 769  
E-mail: celedova@nmps.cz  
ID DS: 63tbyqn  
   
Datum: 01.09.2022  

 

Podle ust. § 15 odst. 1 písm. e) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do zastupitelstev obcí“) v souvislosti 
s přípravou konání voleb do zastupitelstva obce a voleb do Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční 
ve dnech 23. a 24. září 2022 (případné druhé kolo voleb do Senátu ve dnech 30. září 2022 a 1. října 
2022), tímto  

 

VYROZUMÍVÁM  
zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskových volebních komisí našeho města 

 

o místě a termínu konání školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků 
hlasování, které se uskuteční dne 19. září 2022 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Novém 
Městě pod Smrkem. 
                                                

Připomínám, že podle ust. § 18 odst. 5 zák. o volbách do zastupitelstev obcí je zapisovatel, předseda 
a místopředseda okrskové volební komise povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování 
a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování. 

 
Upozorňuji, že podle ust. § 62 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev obcí 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 nebylo možné účast na školení zajistit. 
 
Podle ust. § 15 odst. 2 zák. o volbách do zastupitelstev obcí se toto vyrozumění pokládá za doručené 
dnem vyvěšení na úřední desce. 
 

 
 
L. S. 

 
 

 

Ing. Miroslav Kratochvíl v. r. 
starosta města                                                                                                                                

 
Na úřední desce vyvěšeno dne 01.09.2022 
 
ROZDĚLOVNÍK:                                                                                                    
- všem zapisovatelům, předsedům a místopředsedům OVK   
- k vyvěšení na úřední desce (a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup) 
- k založení do volební dokumentace OÚ 
 
 


