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Oznámení starosty o svolání prvního zasedání okrskových 
volebních komisí 

pro řádné volby do Zastupitelstva města Nýrska 
ve dnech 23 a 24. září 2022

Starosta města Nýrska dle § 17c odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební 

zákon“) svolává tímto první zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva města 

Nýrska, které se uskuteční v budově Městského úřadu Nýrsko v termínu:

OkVK č. 1 dne 25.08.2022 v 14:00 hodin.
OkVK č. 2 dne 29.08.2022 v 14:00 hodin 
OkVK č. 3 dne 31.08.2022 v 15:15 hodin 
OkVK č. 4 dne 26.08.2022 v 08:30 hodin 
OkVK č. 5 dne 29.08.2022 v 10:00 hodin
OkVK č. 6 dne 26.08.2022 v 14:00 hodin

Program:
 složení slibu
 losování předsedů a místopředsedů komisí
 vyrozumění o termínech školení k zásadám hlasování
 organizační záležitosti

S sebou prosím vezměte Váš platný občanský průkaz.

Dle § 18 odst. 1 volebního zákona má člen okrskové komise nárok mj. na zvláštní odměnu, 

která bude dle § 12 odst. 5 vyhlášky č. 59/2002 Sb., provedení některých ustanovení zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ,,vyhláška “) vyplacena do 30 dnů po ukončení činnosti komise. V případě, že se 

člen okrskové volební komise všech jednání nezúčastňuje, Městský úřad Nýrsko celkovou výši odměny 

v souladu s § 1 odst. 4 vyhlášky poměrně krátí. Do počtu jednání komise se, kromě účasti ve dnech 

voleb, adekvátním podílem počítá i účast na prvním zasedání a povinném školení ČSÚ pro předsedu, 

místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise, které proběhne 15.09.2022 od 13.00hod v KD 

v Klatovech. Dle § 14c odst. 2 volebního zákona se toto oznámení pokládá za doručené dnem 

vyvěšení na úřední desce.

                    Ing. Miloslav Rubáš v.r. 
                 starosta města 

http://www.mestonyrsko.cz/

		2022-08-25T11:37:05+0000
	Not specified




