Informace pro volby do zastupitelstev krajů
konané ve dnech 2. a 3. 10. 2020
OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
Dne 15.4.2020 byly prezidentem republiky vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů. Volby se
uskuteční ve dnech 2.10. a 3.10.2020.
Členem okrskové volební komise může být pouze státní občan České republiky,
a) který v den složení slibu (na ustavujícím zasedání okrskové volební komise) dosáhl
věku nejméně 18 let
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva
• zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
• omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební
komise vytvořena.
Je nutné splnit všechny uvedené podmínky.
Každá politická strana, politické hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž přihláška
k registraci byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, může delegovat nejpozději
30 dnů přede dnem voleb (tj. do 2.9.2020) 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise
(delegovaný člen) v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva kraje
volí.
Není-li dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje na
neobsazená místa členy komise starosta (jmenovaný člen) a to nejpozději před prvním
zasedáním okrskových volebních komisí.
Pro případné jmenování za člena okrskové volební komise lze vyplnit již nyní přihlášku, kterou
najdete v sekci volby na webových stránkách OÚ Horoměřice a osobně ji předat na OÚ
Horoměřice, 1.patro, Ing. I. Petříkové – vedoucí úřadu.
Ustavující zasedání okrskových volebních komisí proběhne v září 2020 (nejpozději do
11.9.2020), na konkrétní termín budou členové komisí pozváni. Na tomto zasedání je losem
určen předseda a místopředseda komise. Předseda a zapisovatelka komise jsou ze zákona
povinni zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků
hlasování ( obdrží pozvánku na konkrétní termín).
Ačkoliv vlastní práce v okrskové volební komisi ve dnech voleb začíná v pátek 2.10.2020 ve
14.00 hod, kdy se volební místnosti otevřou pro voliče, je nutné volební místnost v souladu se
zákonem připravit a proto se členové komise schází již první den voleb ve 12 hod., není-li
dohodnuto jinak. Hlasování končí první den voleb ve 22.00 hodin. V sobotu 3.10.2020 probíhá
hlasování od 8.00 do 14.00 hodin. Poté následuje sčítání hlasů a předání výsledků na příslušný
registrační úřad.
Bližší informace o práci v okrskové volební komisi lze získat na tel. č. 220 971 932 nebo mobil
725
021
453,
popř.
elektronickým
dotazem
na
e-mailovou
adresu
ivana.petrikova@horomerice.cz.

