Delegování členů do okrskových volebních komisí města
Železný Brod zaregistrovanými volebními stranami
Právem každé volební strany, jejíž kandidátní listina BUDE (nejpozději
do 06.08.2022) zaregistrována pro volby do Zastupitelstva města Železný Brod,
je delegovat nejpozději do 16:00 hodin středy dne 24.08.2022 1 člena
a 1 náhradníka do okrskové volení komise v každém volebním okrsku města Železný
Brod. Členem ani náhradníkem okrskové volební komise nemůže být kandidát.
Delegování členů a náhradníků do OVK se provádí tak, že se jejich seznam (dále také jen
„delegačenka“):
a) osobně doručí starostovi, o čemž je třeba učinit úřední záznam (popř. potvrdit přijetí)
nebo
b) zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě.
Z důvodu probíhajících dovolených, prosím, „delegačenky“ osobně předávejte
podatelně Městského úřadu Železný Brod (kancelář č. 201 budovy A radnice), kde
Vám bude její přijetí potvrzeno; adresa pro zasílání „delegačenky“ v listinné
podobě: Městský úřad Železný Brod – podatelna, náměstí 3. května 1, 468 22
Železný Brod; pro zasílání v elektronické podobě ID datové schránky: zbgbryd,
popř. email: epodatelna@zelbrod.cz.
Seznam delegovaných členů a náhradníků (tj. „delegačenka“) MUSÍ obsahovat:
a)

jméno a příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresu místa trvalého pobytu / příp. místa
přechodného pobytu (jde-li o cizince dle § 4/1
zák. o volbách do ZO = občana jiného čl. státu
EU)

d)

jméno a příjmení zmocněnce volební strany; popřípadě jméno a příjmení osoby,
která byla k tomuto úkonu zmocněncem písemně pověřena a která kopii písemného
pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení,

e)

podpis zmocněnce volební strany / nezávislého kandidáta (je-li volební stranou);
popř. osoby, která byla k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem
pověřena.

člena, popřípadě náhradníka

Prosíme, aby „delegačenka“ dále z důvodu snadnější komunikace obsahovala:

telefonní číslo člena, popř. náhradníka
„Delegačenka“ dále může obsahovat:

adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popř. náhradníka

údaj, do které OVK mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento
údaj chybí, zařadí je do OVK starosta.
„Delegačenku“ na místo zmocněnce/nezávislého kandidáta může podepsat (včetně
uvedení svého jména a příjmení) osoba, která je zmocněncem/nezávislým kandidátem
k tomuto úkonu pověřena, přičemž v takovém případě dle ust. § 17 odst. 3 zákona
o volbách do zastupitelstev obcí musí přílohu „delegačenky“ tvořit kopie takového
písemného pověření (úředního ověření podpisu zmocnitele ani úředního ověření kopie
této listiny však netřeba).

Městský úřad Železný Brod má pro volby do zastupitelstev obcí zřízeno 9 volebních
okrsků, a to následovně:
1.

okrsek – Radnice MěÚ Železný Brod, náměstí 3. května 1, Železný Brod

2.

okrsek – Zasedací místnost bytového podniku, Příčná 350, Železný Brod

3.

okrsek – Salónek sportovního centra (sokolovna), Masarykova 500, Železný Brod

4.

okrsek – Městská knihovna, Jiráskovo nábřeží 737, Železný Brod

5.

okrsek – Sokolovna, Hrubá Horka 55, Železný Brod

6.

okrsek – Budova bývalého občanského výboru, Horská Kamenice 74, Železný Brod

7.

okrsek – Hasičská zbrojnice, Jirkov 2, Železný Brod

8.

okrsek – Hasičská zbrojnice, Těpeře 68, Železný Brod

9.

okrsek – Dům s pečovatelskou službou, Bzí 82, Železný Brod

Vzor seznamu delegovaných členů a náhradníků, tzv. „delegačenky“, a vzor
pověření jiné osoby k delegování do OVK učiněné zmocněncem / nezávislým
kandidátem naleznete v samostatných souborech na našich webových
stránkách https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/volby/.
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