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POZVÁNKA
na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021.
Školení se uskuteční dne 22. září 2021 od 13.00 hodin

v kongresovém sálu Krajského úřadu Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57
prezence od 12.30 do 13.00 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 (§ 82 odst. 1 zákona č. 247/1995 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 4. 10. 2021 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:
Bílý Kámen, Bítovčice, Boršov, Brtnice, Brtnička, Cejle, Cerekvička-Rosice, Čížov, Dlouhá
Brtnice, Dolní Cerekev, Dudín, Dušejov, Dvorce, Hladov, Hojkov, Hrutov, Hubenov, Hybrálec,
Ježená, Kalhov, Kamenice, Kněžice, Kostelec, Kozlov, Luka nad Jihlavou
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