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Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise  

 

pro účely konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021 

 
V souladu s ustanovením §14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

s v o l á v á m 

první zasedání okrskové volební komise, 
 

které se bude konat v pátek 17. 9. 2020 od 13,00 hod. v budově Obecního úřadu Mířkov, 

kancelář starostky, Mířkov 77, 346 01 Horšovský Týn. 

 

Program: 

1) zahájení, 

2) složení slibu člena okrskové volební komise a zapisovatele, 

3) losování předsedy a místopředsedy okrskové volební komise, 

4) organizačně technické pokyny k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

(např. k místu a době zahájení zasedání komise v den voleb, k převzetí materiálů nezbytných pro 

činnost komise apod.), 

5) předání informace pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise          

o době a místě školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí. 

 
!! Účast nutná !! 

Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvy, 

nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a starostka povolá náhradníka, případně jmenuje nového člena 

okrskové volební komise. Je nezbytné, aby zástupce delegovaný nebo jmenovaný do okrskové volební komise se     

na toto zasedání dostavil s platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním dokladem), a to       

za účelem ověření jeho totožnosti. 

 

Toto oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Mířkov. 

 

V Mířkově dně 14. 9. 2021 

 

 

              Miloslava Bílková, v.r.           

               starostka Obce Mířkov       

 

Na úřední desce vyvěšeno dne: 14. 9. 2021 

Z úřední desky sejmuto dne: 17. 9. 2021 


