Volby do PS Parlamentu ČR2O2L
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Českérepubliky se uskuteční
ve dnech 08. a 09. října 202L
VQL_BY _V-.NEM9qNlcl, Z-pBAV"9TN|cKÝ_c_H_I}lFBo §a§!ÁLt!íc!J, ZAŘj_?ENí:

V nemocnici, Porodnici, Ústavu sociální péČenebo obdobném zdravotnickém zařízení můževolič hlasovat
mimo ol<rsek svého trvalého bydliŠtě za splněnípodmínek zákona č,247/1gg5 Sb., o volbách do parlamentu
čR, a to:

a) na základě záPisu do zvláŠtníhoseznamu voličů,který vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho
Územním obvodu PřihláŠen l< trvalému pobytu, popřípadě nemůžez důvodů,že je ve zdravotnick ém zařízeni,
volit ve svém volebním okrsku, v jehoŽ stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá
Údaje voliČŮ, k zápisu do zvláŠtníhoseznamu, obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů před volbami (tj. 01. 10.
2021 do 14:00 hod) a zároveň zaŠle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je
volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojívolby).
b) na základě voliČskéhoprůkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt.

V obou PříPadech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsl<ová volební komise,
zařízenínachází. Okrsl<ová volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázánítotožnosti
(Platným obČanským PrŮkazem nebo cestovním pasem) umožnívoliči hlasovat prostřednictvím přenosné
volebníschránky.
v jejímŽ obvodu se

Od vYhláŠenívoleb mŮŽe voliČ, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz.
Vydávat se vyhotovené voličsképrůkazy budou od čtvrtka 23. 09. 2o2L.

VoliČ mŮŽe poŽádat osobně u úřadu,který vede stálý seznam voličů,nejpozději do středy
06. 1-0, 202L do 16:00 hod.

Žádost lze Podat i v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické
Podobě zaslané Prostřednictvím datové schránky (musíbýt datová schránka fyzické osoby), obě podánímusí
býtdoruČena přísluŠnémuÚřadu nejpozději do pátku 01". 10.2021,do 1_6:00 hod. Za ověření podpisu se
nevybírá správní poplatek,

VoliČský PrŮl<az mŮŽe být zaslán na uvedenou adresu (do vlastních rupou výhradně adresáta),
PříPadně PrŮkaz mŮŽe převzít i osoba, l<terá se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče

žádajícíhoo vydání voličskéhoprůl<azu,

V PříPadě volbY s voliČským prŮkazem, vybírá volič z kandidátů uvedených na hlasovacím lístkůpříslušného
kraje, na jehož územíse voleb účastní.

VOLBY V ZAHRANlČÍ;
do Poslanecké sněmovny Parlamentu Českérepubliky je možno hlasovat i v zahraničí
na příslušnýchzastupitelských úřadech. podrobné informace l< možnosti volit v zahraničínaleznete
na WebqvÝch §íránkách mini§}ersty.a vnitr:a.

Při volbách

lNFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY:
Dle § 14e odst.3) zákona č,247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu čR můžekaždá politická strana, politické
hnutí a l<oalice, jejichŽ l<andidátní listina byla ve volebním kraji zaregistrována delegovat 1 člena

a ]" náhradníka do OVK. NenÍ-li takto dosaženo minimálního počtu členůoVl(, jmenuje starosta města členy
na neobsazená místa.

Zájemci o Členstvíve volební komisi mohou odevzdat vyplněnou Závaznou přihlášku
do 08. 09. 2021 na podatelnu Městského úřadu Nechanice.

KDo §E MŮŽE §JÁT č!-EryfiM [}§(§Tsl{t-}Vi;

neipozd*ěii

V{3,§š,iili§ lí{3l,ťll_§E {ťJ"Vl{}:

Státní obČan Českérepubliky, který v den složeníslibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá
na ]-. zasedání OVK - 15. 09. 202t), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není
kandidátem pro volby do Parlamentu ČR.

v zasedací místnosti Městského úřadu Nechanice.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřednídesce Měú Nechanice
a pokládá se za doručenédnem vyvěšení.
Výše zvláštníodměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda

2.200,00 Kč

M ístopředseda

2.100,00 Kč

Zapisovatel

2.100,00 Kč

člen

]-,800,00 Kč

ZvýŠená odměna Pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele náleží pouze v případě účastina všech
povinných jednáních.
Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší
kromě výŠeuvedené odměny pauŠálnínáhrada ušléhovýdělku za dobu výkonu funkce člena oVK ve výši
43,00 KČ/hod., nejvýŠevšak 340,00 Kčlden. případě, že se člen oVK některého z jednání
komise nezúČastnil (bez ohledu na omluvu), městský úřad celkovou výši odměny poměrně kráti a to podle
evidence o účastina jednáních OVK.
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Zpracovala: Marie Salavová, DiS,

