
 

Městský úřad Ústí nad Orlicí 
kancelář tajemníka 

 

 
VSTUPNÍ INFORMACE KE ČLENSTVÍ V OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍCH 

MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
(příloha k závazné přihlášce) 

Městský úřad Ústí nad Orlicí nabízí občanům nejen našeho města možnost účastnit se voleb do 
Zastupitelstva Pardubického kraje jako člen okrskové volební komise (dále jen „OVK“) při splnění 
těchto podmínek: 

ČLENEM OVK MŮŽE BÝT STÁTNÍ OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY, 

a) který v den složení slibu (slib se skládá na 1. zasedání OVK, které proběhne v termínu cca 

od 04.09.2020 do 11.09.2020) dosáhl věku nejméně 18 let, 

b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (omezení svobody z důvodu ochrany 

zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva),  

c) který není kandidátem pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, 

d) který není již delegovaným členem do OVK za volební stranu, jejíž kandidátní listina byla 

zaregistrována pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. 

 
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI UCHAZEČE PŘED VZNIKEM ČLENSTVÍ V OVK: 

 Vyplnění přihlašovacího formuláře nejpozději do 02.09.2020. 
Formulář naleznete zde: https://www.ustinadorlici.cz/cs/prihlaska-do-ovk 

 Účast na 1. zasedání OVK.  Poznámka: Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo 
jiné zveřejňuje na webu města www.ustinadorlici, v sekci VOLBY a na úřední desce Městského 
úřadu Ústí nad Orlicí a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.   POZOR: Pokud uchazeč 
neobdrží pozvánku na 1. zasedání OVK v termínu cca do 10.09.2020, nebyl prozatím pro velký 
počet delegovaných členů zařazen do OVK, ale je veden nadále jako náhradník. V případě 
zařazení do OVK bude uchazeč neprodleně kontaktován (tato situace může nastat až do dne 
voleb tj. do 02.10.2020, cca do 14:30 hod.). 

 
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ČLENA OVK: 

 Účast na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí k 
zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování pro nadcházející 
volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, které se koná ve čtvrtek 17. září 2020 od 08:30 
hod. ve velkém sále KULTURNÍHO DOMU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Smetanova 510 (povinnost platí 
pouze pro vylosované funkce předseda, místopředseda).  

 Aktivní účast v OVK ve dnech voleb tj. 02 a 03. 10. 2020. 
 
VÝŠE ZVLÁŠTNÍ ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE ČLENA OVK PŘI 100% ÚČASTI:  

 předseda                        2.700 Kč  
 místopředseda              2.600 Kč  
 zapisovatel                     2.600 Kč  
 člen                                  2.300 Kč                   

Telefonní kontakt v případě dotazů: +420 465 514 233, R. Hájková 

https://www.ustinadorlici.cz/cs/prihlaska-do-ovk
http://www.ustinadorlici/

