Městský úřad Ústí nad Orlicí
Kancelář tajemníka

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM O DELEGOVÁNÍ SVÝCH
ZÁSTUPCŮ DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ
DELEGACE DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ:
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva
obce/města, může delegovat své zástupce nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejdéle
do 5. 9. 2018 (středa) do 16:00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové
volební komise (vzor delegace – samostatný dokument). Není-li takto dosaženo minimální
počtu členů OVK, jmenuje starosta obce/města členy na neobsazená místa. Delegace se
provede doručením seznamu, který volební strana buď zašle v listinné nebo elektronické
podobě, nebo jej doručí osobně.
Delegace musí být obecnímu/městskému úřadu doručena nejpozději 5. 9. 2018 do 16:00
hod. Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání.

SEZNAM/DELEGACE:
Seznam dle ustanovení § 17 odst. 3) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat:
jméno a příjmení delegovaného
datum narození delegovaného
adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného/příp. přechodného
pobytu, jde-li o cizince
jméno a příjmení zmocněnce volební strany, jejichž kandidátní listina pro volby
do zastupitelstva obce byla zaregistrována
podpis zmocněnce
dalšími doporučenými údaji jsou:
telefonní číslo delegovaného
doručovací adresa delegovaného
email delegovaného
údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen
Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky
na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan ČR a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva,
kterou je ČR vázána, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR a který v den složení
slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala
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překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva
obce, pro které je OVK vytvořena.

ZASEDÁNÍ OVK (včetně školení ČSÚ):
Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a účast na zasedání je
nezastupitelná!!!

Zpracovala:

Radomíra Hájková

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.:
+420 465 514 111
fax:
+420 465 525 563

Dne:

18.08.2018

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

