
                               Obecní úřad Zlatá Olešnice 

 468 47 Zlatá Olešnice, č. p. 172, tel.: +420 483 769 190, 

email: ou@zlata-olesnice.cz, DS: 6p2bjx6 

 
Ve Zlaté Olešnici dne 12. 12. 2022  

 

Podle ust. § 14 odst. 1 písm. f) a odst. 2 zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbě prezidenta“) v 

souvislosti s přípravou konání volby prezidenta, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 

2023 (případné druhé kolo volby ve dnech 27. a 28. ledna 2023), tímto  
 

VYROZUMÍVÁM  

zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskových volební komisí naší obce Zlatá Olešnice 
 

o místě a termínu konání školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování 

výsledků hlasování, které se uskuteční 

 

ve čtvrtek dne 5. 1. 2023 od 14:00 hod. v kině Jas Tanvald Krkonošská 476, Tanvald. 
                                                

Připomínám, že podle ust. § 17 odst. 5 zák. o volbě prezidenta zapisovatel, předseda a 

místopředseda okrskové volební komise je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování 

a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování. 

 

Upozorňuji, že podle ust. § 60 odst. 1 zák. o volbě prezidenta nárok na vyšší zvláštní odměnu 

za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise (a to zapisovatel, předseda, 

místopředseda), 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. 

 

Podle ust. § 14 odst. 2 zák. o volbě prezidenta se toto vyrozumění pokládá za doručené dnem 

vyvěšení na úřední desce. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………... 

               Jiří Černý 

          Starosta obce Zlatá Olešnice  
 

 

 

 

 

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:  12. 12. 2022 
 
ROZDĚLOVNÍK:                                                                                                    

- všem zapisovatelům, předsedům a místopředsedům OVK ( 
- k vyvěšení na úřední desce (a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup) 

- k založení do volební dokumentace OÚ 



 

 


