Zájemci o činnost v okrskové volební komisi
(2021)
Členem OVK může být
státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let
(slib se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala překážka výkonu volebního
práva (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva) a který není
kandidátem pro volby do Parlamentu ČR.
1. zasedání OVK ve Velké Chuchli
Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK.
Místo a čas konání bude upřesněno v Oznámení o svolání prvního zasedání a
školení OVK (pozvánka), včetně uvedení čísla OVK, které se zařazeným členům
bude rozesílat od 9. 9. 2021. Nezařazení zájemci budou dále vedeni jako
náhradníci a případně kontaktováni telefonicky.
Nároky členů OVK
Člen OVK má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda a
místopředseda OVK mají nárok na vyšší odměnu než ostatní členové OVK
(předseda 2 200 Kč, místopředseda 2 100 Kč, ostatní členové 1 800 Kč).
Člen OVK má dále nárok na pracovní volno v nezbytně nutné rozsahu a na náhradu
mzdy od zaměstnavatele, příp. náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu funkce.
Přihláška k členství v OVK
Zájemci o činnost v OVK v Velké Chuchli se mohou úřadu přihlásit na základě
vyplněné ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY K ČLENSTVÍ V OVK. Telefonické nahlášení
není možné.
Formulář PŘIHLÁŠKY je k dispozici v elektronické podobě níže nebo jej lze
vyzvednout v 1. patře budovy úřadu (pokladně). Požadované údaje: jméno a
příjmení, datum narození, kontaktní tel. číslo, e-mail, datová schránka (pouze
v příp. zřízení; není podmínkou mít zřízenou DS), adresa místa trvalého pobytu,
příp. doručovací adresa.
PŘIHLÁŠKU v písemné nebo elektronické podobě je nutné doručit úřadu
do 07. 09. 2021.
Kontaktní údaje úřadu
Přihlášku k členství v OVK může občan odevzdat v úředních hodinách úřadu
(1.
patro
pokladna)
nebo
v
podatelně
úřadu,
příp.
zaslat
na e-mail: schulzova@chuchle.cz, nebo na ID datové schránky: nqdbuw2, anebo
poštou na adresu: Úřad městské části Praha – Velká Chuchle, U skály 262/2,
159 00 Praha 5.

