
 

Městský úřad Lysá nad Labem 
Odbor vnitřních věcí 

Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem 
 

 

č. j. VV/73086/2022/Pro 
 

 
 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,   

 

vyrozumívám 

 

předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise - volební okrsek č. 1 - 9  pro volby do 

zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, že školení k zásadám hlasování a k systému 

zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat 15.09.2022, od 9.00 hod. ve velkém sále 

Obecního domu v Nymburce, ulice Bedřicha Smetany čp. 55.  

 

Identifikaci volebního okrsku obdrží v den školení proti podpisu pouze zapisovatel. 

 

Na školení s sebou vezměte zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, v platném znění a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a 

o změně některých zákonů, v platném znění. Dále také Pokyny pro okrskové volební komise ke zjišťování 

výsledků hlasování ve volebním okrsku pro oba druhy voleb. 

 

 

Důsledky nesplnění povinnosti účasti na školení:  

Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za 

výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon 

funkce 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. 

 

V Lysé nad Labem  dne 23.08.2022                                 

                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                              ...........................................                                                                                                     

                                                                                                     Ing. Karel Otava 

                                                                                                    starosta 
 

 

Rozdělovník: 

Všem předsedům, místopředsedům, zapisovatelům okrskových volebních komisí v Lysé nad Labem
 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 25.08.2022 

 

Volby do Zastupitelstva města Lysá nad Labem a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 

konané ve dnech 23. a 24. září 2022 

Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná,  

o termínu školení 


