Informace pro volební strany k delegování členů do okreskových volebních komisí
Dle zákona č. 247/1995 Sb. může každá politická strana, politické hnutí a koalice (dále jen
,,volební strana“), jejíž kandidátní listina byla zaregistrována Krajským úřadem Olomouckého
kraje pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prostřednictvím
zmocněnce volební strany nebo osoby, které je k provedení delegování členů a náhradníků do
okrskové volební komise (dále jen ,,zmocněnce“), delegovat jednoho člena a jednoho
náhradníka okrskové volební komise (dále jen ,,člen OVK) v obci Vlkoš a to v termínu
nejpozději 30 dnů před konáním voleb – tj. do 20. září 2017 do 16:00 hod.
Delegováním se rozumí doručení zmocněncem písemného seznamu členů OVK starostovi
v listinné podobě nebo osobně na adresu: Obec Vlkoš, Ke Mlýnu 206, 751 19 Vlkoš nebo
v elektronické podobě na elektronickou adresu obec.vlkos@iol.cz. V případě vyžití
elektronického podání ze strany zmocněnce je nutno zaslat tento seznam s podpisem
zmocněnce nebo s uvedením elektronického podpisu zmocněnce.
Seznam delegovaných členů OVK a náhradníka musí obsahovat:
 jméno a příjmení,
 datum narození,
 místo, kde je delegovaný člen OVK, popřípadě náhradník, přihlášen k trvalému
pobytu,
 jméno a příjmení zmocněnce, popř. jméno a příjmení osoby, která je k tomuto
úkonu zmocněncem pověřena, vč. písemné kopie tohoto pověření,
 podpis zmocněnce volební strany.
Dále je vhodné, aby uvedený seznam obsahoval:
 údaj, do které okreskové volební komise mají být delegování členové OVK a
náhradníci zařazeni,
 jejich datovou schránku,
 telefonický kontakt
 adresu elektronické pošty – e-mail,
 v případě, že se delegovaný člen nezdržuje v místě trvalého bydliště, je třeba uvést i
kontaktní adresu, kam bude možné zaslat pozvánku na první zasedání okrskových
volebních komisí,
 telefonický či e-mailový kontakt na zmocněnce volební strany.
Členem okrskové volební komise může být státní občan ČR,
a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva,
c) který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.
Není-li tímto způsobem dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební
komise, jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta.

Miroslav Kroupa v.r.
starosta

