Informace pro volební strany k delegování členů
do okrskové volební komise pro volby
do Evropského parlamentu
Dle § 18 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může každá politická strana,
politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do
Evropského parlamentu, delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové
volební komise ve Vlkoši, a to v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb -tj. do
24. dubna 2019 do 16:00 hodin.
Delegováním se rozumí doručení písemného seznamu členů okrskové volební
komise (dále jen OVK) starostovi v listinné podobě nebo osobně na adresu:
Obecní úřad Vlkoš
Ke Mlýnu 206, Vlkoš 751 19
nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu: podatelna@obecvlkos.cz
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, případně přechodného pobytu, jde-li o občana jiného
členského státu EU
jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
popř. jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem písemně
pověřena, vč. Písemné kopie tohoto pověření
podpis osoby oprávněného jednat jménem politické strany, politického hnutí
nebo koalice.

Dále je vhodné, aby uvedený seznam delegovaných členů OVK a náhradníka
musí obsahoval:
-

-

údaj, do které okrskové volební komise má být delegovaný člen OVK a příp.
náhradník zařazen,
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 (doručovací) adresu, kam bude možné zaslat pozvánku na
první zasedání okrskové volební komise,
telefonický či e-mailový kontakt na zmocněnce

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, nebo
občan jiného členského státu Evropské unie,
a) který alespoň v den složení slibu dosáhne věku nejméně 18 let,
b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu (dále jen EP)
c) u něhož nenastala překážka v právu volit (tj. zákonem omezená osobní svoboda
z důvodu ochrany zdraví lidu, zbavení způsobilosti k právním úkonům)
Není-li tímto způsobem dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové
volební komise, jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa
starosta.

První zasedání členů okrskové volební komise ve Vlkoši se bude konat
v úterý 30. dubna 2019 na Obecním úřadě ve Vlkoši v 17:00 hodin.

Písemnou pozvánku obdrží navrhovaní členové prostřednictvím datové
schránky, případně poštou na adresu, kterou nám sdělí jako adresu pro
doručování a současně toto oznámení vyvěsí starosta na úřední desce
Obecního úřadu Vlkoš.

V úterý dne 7. května 2019 v budově Kina Hvězda, Čechova 243/49 se v době
od 8:30 hod. uskuteční pro předsedy, místopředseda a zapisovatele
okrskových volebních komisí školení k systému zajišťování a zpracování
výsledků hlasování ve volbách.

