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8. 8. 2022

POZVÁNKA
na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby
do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022.
Školení se uskuteční dne 12. září 2022 od 9.00 hodin
ve velkém sálu Kulturního domu, Luční 764, Bystřice nad Pernštejnem
prezence od 8.30 do 9.00 hod.
Školení bude zaměřeno na činnost okrskových volebních komisí při zajišťování průběhu
hlasování a zjišťování jeho výsledků. Členy okrskových volebních komisí žádám, aby si s sebou
přinesli pokyny pro postup okrskových volebních komisí při zjišťování výsledků hlasování
ve volebním okrsku.
Zároveň Vás informuji o tom, že zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební
komise je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování
a zpracování výsledků hlasování. V případě, kdy se školení nezúčastní, ztrácí nárok
na vyšší zvláštní odměnu a bude mu vyplacena odměna ve stejné výši jako členovi okrskové
volební komise (§ 62 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.). Omluva neúčasti na školení (např.
z důvodu nemoci), nemá na sankci vliv (dojde ke snížení odměny).
V případě, kdy se člen komise, jehož účast na školení je povinná, nemůže zúčastnit školení
v termínu určeném pro jeho volební okrsek, může kontaktovat krajský úřad, který nabídne jiný
vhodný termín (Mgr. Ivana Schimmerová, tel. č. 564 602 179, 724 650 181, e-mail:
schimmerova.i@kr-vysocina.cz nebo Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová, tel. č. 564 602 180,
e-mail: schwammenhoferova.a@kr-vysocina.cz).
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Krajský úřad bude organizovat školení členů okrskových volebních komisí v náhradním termínu,
a to dne 19. září 2022 od 14:30 hod. v kongresovém sálu Krajského úřadu Kraje Vysočina,
Jihlava, Žižkova 57. Účast v náhradním termínu je možná pouze po předchozí telefonické
nebo e-mailové domluvě.
Během školení je třeba dodržovat aktuálně platná epidemická opatření.
S pozdravem

Zdeněk Kadlec
ředitel

Rozdělovník:
Blažkov, Bohuňov, Bukov, Bystřice nad Pernštejnem, Býšovec, Dalečín, Dolní Rožínka, Horní
Rožínka, Chlum-Korouhvice, Koroužné, Lísek, Milasín, Moravecké Pavlovice, Nyklovice,
Písečné, Prosetín, Radkov, Rodkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sejřek, Skorotice, Strachujov,
Strážek, Střítež, Sulkovec, Štěpánov nad Svratkou, Ubušínek, Ujčov, Unčín, Věchnov, Velké
Janovice, Velké Tresné, Věstín, Věžná, Vír, Zvole, Ždánice
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