
Obecní úřad Bezděz 

 Bezděz 102, 472 01 
 
 

V Bezdězu dne 10.9.2020 

 

Podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do zastupitelstev 

krajů“) a § 14c odst. 1 písm. d) a odst. 2 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně 

a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do Parl.“) 

v souvislosti s přípravou konání voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje a voleb do Senátu Parlamentu 

ČR ve volebním obvodu č. 36 – Česká Lípa, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020 (případné 

druhé kolo ve dnech 9. a 10. října 2020), tímto  

 

VYROZUMÍVÁM 

zapisovatele, předsedu a místopředsedu okrskové volební komise naší obce 
 

o místě a termínu konání školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků 

hlasování, které se uskuteční 
 

dne 16.9.2020 od 15:30 hod. ve školní jídelně ZŠ K.H. Máchy, Valdštejnská 253, Doksy. 
                                                

Připomínám, že dle ust. § 18 odst. 5 zák. o volbách do zastupitelstev krajů a § 14f odst. 5 zák. o volbách 

do Parl. zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen zúčastnit se školení 

k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování. 

 

Upozorňuji, že podle ust. § 55 odst. 1 zák. o volbách do zastupitelstev krajů a § 82 odst. 2 zák. o volbách 

do Parl. nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise (a to 

zapisovatel, předseda, místopředseda), který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování 

a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda 

a místopředseda určen losem v době, kdy již nebo možné účast na školení zajistit. 
 

Podle ust. § 15 odst. 2 zák. o volbách do zastupitelstev krajů a § 14c odst. 2 zák. o volbách do Parl. se 

toto vyrozumění pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………... 

Stanislav Sommer - starosta 
 

Na úřední desce vyvěšeno dne  10.9.2020 
 
ROZDĚLOVNÍK:                                                                                                    
- všem zapisovatelům, předsedům a místopředsedům OVK   
- na úřední desku 

- k založení do volební dokumentace 

 

 


