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OBEC STŘÍBRNICE
starosta
752 01 Stříbrnice 91
okr. Přerov
Vaše značka:

---

Naše značka :

308/2021/STR

Vyřizuje:

Ing. Lenka Konvičná

Telefon:

581 767 282

Ve Stříbrnicích

6.9.2021

Okrsková volební komise č.1 Stříbrnice

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise č. 1 ve Stříbrnicích
V souladu s ustanovením § 14c zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolávám
první zasedání okrskové volební komise č. 1 ve Stříbrnicích, pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021.
První zasedání okrskové volební komise (dále jen OVK) se uskuteční v pondělí 13.9.2021
v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Stříbrnice.
Podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny PČR a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tomu, kdo se nezúčastní všech jednání
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: Obec
Stříbrnice,
starosta
obce,
Stříbrnice
č.p.
91,
75201
Stříbrnice,
e-mailem
na
adresu:obec.stribrnice@seznam.cz, na tel.581 767 282 - následně zašlete i písemně k rukám starosty.
U všech forem omluv uveďte na sebe kontaktní telefonní spojení k zajištění dalších opatření.
Člen okrskové volební komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní
nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo
odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební
komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální
náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise. (§ 82 odst.2 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů).
Členství v okrskové volební komisi je jiným úkolem v obecném zájmu.
Oznámení o svolání prvního zasedání se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

Martin Tulis v.r.
starosta obce
Vyvěšeno dne: 8.9.2021
Vyvěšeno na elektronické úřední desce (www.obecstribrnice.cz)dne: 8.9.2021
Sňato dne:
Sňato z elektronické úřední desky (www.obecstribrnice.cz) dne:

