
Vyřizuje: Hlávková

Obecní úřad
Nahořany 76
549 07 Nahořany

V Nahořanech 9.12.2022

POZVÁNKA NA PRVNÍ ZASEDÁNÍ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ (OVK)
OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OVK PRO DELEGOVANÉ čl
JMENOVANÉ ČLENY.

V souladu s ustanovením 14 odst. 1 písm. v) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta

republiky, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbě prezidenta”), oznamuji
svolání prvního zasedání OVK pro volbu prezidenta republiky, která se koná ve dnech 13. a
14. ledna 2023 (I. kolo), případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Oznámení se

pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce (Š 14 odst. 2 zákona o volbě prezidenta).

První zasedání OVK se uskuteční ve středu 21.12.2022 v 15:30 hodin v kanceláři obecního
úřadu v Nahořanech.
Každému delegovanému či jmenovanémučlenu bude zaslána písemnápozvánka.

Program:
- základní informace o průběhu voleb
- složení slibu člena OVK
- volba předsedy a místopředsedy OVK (lze pouze z přítomných členů)
- informace ke školení ČSÚ pro volby 2.I.2023 od 15:00 v kině v Novém Městě nad
Metují (povinné pro předsedy, místopředsedy a zapisovatelky)
- informace k organizaci práceOVK

Pokud se delegovaný nebo jmenovaný člen bez předchozí omluvy nedostaví, nebude mu
umožňěnosložení slibu a bude povolán náhradník. Při nesložení slibu nárok na členství
v komisi zaniká. Omluva je možnápouze z vážného (zdravotního) důvodu.

Pokud se nedostaví dostatečný počet členů komise (byť řádně omluvených) pro vylosování
předsedy a místopředsedy, bude svoláno náhradní zasedání komise k volbě předsedy a

místopředsedy na pátek 23.12.2022 v 09:00 hodin na stejném místě. Omluva z tohoto

náhradního zasedání nenímožnáa za nepřítomné budou povoláni náhradníci.

Pokud se delegovaný nebo jmenovaný člen nemůžeprácekomise vůbec zúčastnit, je třeba
oznámit tuto skutečnost (nejlépe formou e-mailu) nejpozději do pondělí 19.12.2022, aby

mohl být včaspovolán náhradník. Kontaktní údaje na OÚ jsou následující:

e-mail:podatelna@nahorany.eu
telefon 491474102

Tuto pozvánku a přiložený osobní dotazník (již vyplněný) vezměte s sebou. Vyplněný osobní
dotazník odevzdáte zapisovatelce OVK.

Josef Hlávko
starosta obce


