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V Bohaticích dne 13.9.202I

Podle ust. § 14c odst. 1 písm. d) a odst. 2 zák. ě.247lI995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalšíchzál<oni, ve znění pozdějších píedpistl (dále
jen ,,zák. o volbách Parl,") v souvislosti s přípravou konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, které se uskutečníve dnech 8. a 9. íijna2021, tímto

VYRozUuívÁm
zapisovatele, předsedu a místopředsedu okrskových volebních komisí našíobce

o místě a termínu konání školeníkzásadám hlasování a k systému zjišťováni a zpracováni
výsledků hlasování, které se uskuteční

dne 29.09.2021 od 15:00 hod. v Kulturním domě Crystal,
ul. B. l{ěmco vé 2942, 470 0 1 Česká Lípa.
Připomínám, že podle ust. § 14f odst. 5 zák. o volbách do Parl. zapisovatel, předseda a
místopředseda okrskové volební komise je povinen zúčastnitse školeník zásadám hlasování
a k systému zjišťováníazpracování výsledků hlasování.
Upozorňuji, že podle ust. § 82 odst. l zák. o volbách do Parl. nárok na vyššízvláštní odměnu
za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise (a to zapisovatel, předseda,
místopředseda), kteý nesplnil povinnost účastnitse školeník zásadám hlasování a k systému
zjišťovránía zpracování výsledků hlasoviání, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a
místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možnéúčastna školení zajistít.
Podle ust. § l4c odst. 2 zák. o volbách do Parl. se toto vyrozumění pokládá za doručenédnem
vyvěšgnína úřední desce.

Jiří Kováč
starosta
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