
Městský úřad Litoměřice    volební okrsek č.:       
odbor správní      (v případě preference konkrétního okrsku uveďte číslo; 
Mírové nám. 15/7     číslo není závazné! Komise je sestavena dle zákona; 
412 01 Litoměřice      zařazeni můžete být dle potřeby kamkoliv) 

 

PŘIHLÁŠKA k členství v okrskové volební komisi (dále jen OVK) 
pro volbu prezidenta republiky (13. a 14. 1. 2023) 

(případné II. kolo volby prezidenta republiky proběhne ve dnech 27. a 28. 1. 2023) 
 

• Členství vzniká složením slibu na 1. zasedání OVK. V případě nedostavení se bez omluvy může být člen vyřazen. 

• Povinností člena je zúčastnit se všech zasedání. 

• Pokud zájemce neobdrží pozvánku na 1. zasedání OVK, nebyl pro velký počet delegovaných členů (podle ust. 
18 odst. 2 zák. č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů) zařazen  
do OVK a je veden jako náhradník. 

 

VYPLŇTE ČITELNĚ, HŮLKOVÝM PÍSMEM 

1) Jméno a příjmení, popř. titul: 
 

2) Datum narození:  

3) Telefonní číslo:  

4) 
 

e-mailová adresa: 
(pro možnost zaslání pozvánky na 1. 
zasedání OVK elektronicky => včasnější 
doručení pozvánky) 

 

5) 
 

Adresa místa trvalého pobytu: 
(dle údaje uvedeného v občanském 
průkazu) 

 

6) 

 

Kontaktní adresa: 
(uveďte pouze v případě, že je údaj odlišný 
od místa trvalého pobytu)  

 

7) 

Svým podpisem prohlašuji, že 
• mou povinností je zúčastnit se 1. zasedání OVK (termín na druhé straně přihlášky),  

kde bude losována funkce předseda a místopředseda, 

• tato přihláška je závazná a budu řádně plnit úkoly a povinnosti vyplývající z příslušného 
zákona o volbách, 

• souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem přípravy a konání voleb. 

V Litoměřicích dne: Podpis: 

Přihlášku prosím odevzdejte nejdéle do 14. 12. 2022 na podatelně MÚ Litoměřice. 

 
  



Informace k volbám naleznete na webových stránkách: 
http://www.litomerice.cz - sekce VOLBY 
http://www.mvcr.cz/volby/ – odkaz (ikona) – VOLBY 
 
 
Kontaktní osoby pro volební komise za MÚ Litoměřice:  
Jana Kühnová,   T: 416 916 118 jana.kuhnova@litomerice.cz  
Helena Viktorinová,  T: 416 916 117 helena.viktorinova@litomerice.cz  
Bc. Miroslav Tamáš,  T: 416 916 219 miroslav.tamas@litomerice.cz  
 
 

POVINNÉ ZASEDÁNÍ OVK: 

Termín 1. zasedání OVK pro město Litoměřice: 21.12.2022 v 15:00 hod. 
 
Místo konání 1. zasedání volebních komisí: 
KULTURNÍ A KONFERENČNÍ CENTRUM LITOMĚŘICE, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice-
Předměstí – velký sál kulturního domu 
 

NÁROKY ČLENŮ OVK: 

Člen OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok  
na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného 
výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.  
 

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK: 

FUNKCE 
ODMĚNA  

ZA I. KOLO VOLEB 

NAVÝŠENÍ  
PRO PŘÍPADNÉ 
II. KOLO VOLEB 

Předseda 2 200 Kč 1 000 Kč 
Místopředseda, Zapisovatel 2 100 Kč 1 000 Kč 
Člen 1 800 Kč 700 Kč 

 
V případě konání dalšího kola voleb prezidenta republiky se zvyšuje odměna za výkon funkce 
předsedy a místopředsedy o dalších 1 000 Kč a člena okrskové volební komise o dalších 700,- Kč. 

http://www.litomerice.cz/
http://www.mvcr.cz/volby/
mailto:jana.kuhnova@litomerice.cz
mailto:helena.viktorinova@litomerice.cz
mailto:miroslav.tamas@litomerice.cz

