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Pozvánka na školení 
 

Městský úřad Kolín ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 

 

p o ř á d a j í 

 

dne 24. září 2021 od 9.00 hodin  

ve velkém a malém sále Kina 99 – Zahradní 764, Kolín IV 

 

š k o l e n í  

 

určených členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a k systému zjišťování a 

zpracování výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou 

konat ve dnech 8. a 9. října 2021. 

Školení se zúčastní zapisovatelé, předsedové a místopředsedové okrskových volebních komisí obcí 

územního obvodu: 

= pověřeného obecního úřadu Kolín: Bečváry, Břežany I, Býchory, Církvice, Červené Pečky, Dolní 

Chvatliny, Dománovice, Drahobudice, Grunta, Choťovice, Jestřabí Lhota, Kbel, Kolín, Konárovice, 

Kořenice, Křečhoř, Libenice, Libodřice, Lošany, Nebovidy, Němčice, Nová Ves I, Ohaře, Ovčáry, 

Pašinka, Pňov-Předhradí, Polepy, Polní Chrčice, Polní Voděrady, Radovesnice I, Ratboř, Skvrňov, 

Starý Kolín, Tři Dvory, Velim, Velký Osek, Veltruby, Volárna, Zásmuky, Žehuň,  

Na školení s sebou vezměte „Pokyny pro postup okrskových volebních komisí při zjišťování výsledků hlasování 

ve volebním okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“ a „Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách 

do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ (materiál 

Českého statistického úřadu).  

Prezence bude zahájena v 8.00 hodin. S ohledem na vysoký počet účastníků této akce doporučujeme 

přijít v dostatečném časovém předstihu. Účastníci z obcí, které mají více volebních okrsků, potřebují u 

prezence znát číslo volebního okrsku, který zastupují. 

 

Účast na školení je povinná! 
Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon 

funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Tento nárok na vyšší odměnu 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. 

 

S pozdravem 

 

Jana Kramářová 

vedoucí odboru 

 

Doručuje se: 

Obce spadající do územního obvodu 

pověřeného obecního úřadu Kolín  
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