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Členové okrskové volební komise č. 1
v Oplocanech

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise č. 1 v
Oplocanech

V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm. e) a § 15 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolávám
první zasedání okrskových volebních komisí č. 1 v Oplocanech, pro volby do Zastupitelstva
obce Oplocany a Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 05. a 06. října 2018
(v případě konání II. kola voleb do Senátu i 12. a 13. října 2018).
První zasedání okrskové volební komise (dále jen OVK) se uskuteční v úterý, 11. září
2018, v 18:00 hodin, v budově OÚ, Oplocany 100.
Po prvním zasedání OVK bude následovat školení dne 14. 9, 2018 v sále Vzdělávacího
a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, Kojetín (Okresní dům) - určených členů
OVK, zajišťované Krajským úřadem Olomouckého kraje a Českým statistickým úřadem.
Předpokládané ukončení školení je cca ve 13:00 - 14:00 hod.
Podle ustanovení § 1 odst.3 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a metodiky MV ČR tomu, kdo se nezúčastní prvního zasedání okrskové volební komise, bude
odměna za výkon funkce člena OVK poměrně krácena.
Omluvu (před konáním 1. zasedání a pouze v nutných případech) zašlete písemně na adresu: obecní
úřad Oplocany, starostka obce, Oplocany 100, 751 01 Tovačov; e-mailem na adresu: ou@oplocany.cz,
telefonickou omluvu na mobil: 602514354(starostka obce) - následně zašlete i písemně. U všech forem
omluv uveďte na sebe kontaktní telefonní spojení k zajištění dalších opatření.
Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu
poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu ve výši
průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v
pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší
paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise (§ 62 z.č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů).
Členství v okrskové volební komisi je jiným úkolem v obecném zájmu.
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