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Obce spadající do správního obvodu
POÚ Příbram

Pozvánka na školení
V souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. h) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 14a odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995
Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, Městský
úřad Příbram ve spolupráci s Českým statistickým úřadem

pořádají
dne 15. září 2020 od 09.00 hodin
v budově Divadla A. Dvořáka, v estrádním sále, Legionářů 400, Příbram VII

školení
k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb do Zastupitelstva
Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
Povinnost zúčastnit se školení mají zapisovatelé, předsedové a místopředsedové okrskových volebních
komisí (v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 14f odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb.
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů).
Prezence bude zahájena v 08.30 hodin, s ohledem na vysoký počet účastníků doporučujeme přijít
v dostatečném časovém předstihu. Účastníci z obcí, které mají více volebních okrsků, potřebují
u prezence znát číslo volebního okrsku, který zastupují.
Důsledky nesplnění povinnosti účasti na školení:
Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu
za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu
za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise, 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 nebylo možné účast na školení
zajistit.
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