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Adťesováno delegovaným
a jmenovanýnl členům

387 995357

okrskorÝch volebnich komisí

radnice@lou.ledenice.cz

ve správním úzcnríměstyse

l4 122412

Lcdenice

ozNÁMlENí
Pod e s 14 odst' 1 písnr. f)zákona č' 275l2o12 sb'' o Volbě prezidenta republiky a o změně něktených
zákonů (zákon o Vo bě prezldenta repub]iky) tímto svolávám prvni zasedáni okrskové Vo ebni komjse
(akrskavých rc\ebních komisí) pro Volbu prezidenta republlky 2013 (l' kolo Volby prezidenta se
uskutečníV pátek dne 11' ledna 2o13 od 14 do 22 had|n a V sobotu 12' ledna 2013 od 8 do 14 hod n
a V prípadě konáni ll koLa Volby prez denia se toto uskutečnl V páték dne 25' |edna 2a13 od 14 do 22
hodln a v sobotu dne 26. ledna 2013 od I do 14 hodin).

První zasedání okrskové volební komise (okrskových volebních komls4 se uskutečni
Ve středu í9. prosince 20í2 od í7'00 hodin
(pozn': musi se uskutečnit neipazdějido pátku dne 21' 12 2a12)

V

zasedací místnosti radn ce

V Leden

cích

Program:

1) Prezence
2) zahájení
3) s oŽení slibu členůokrskových Volebních kon']lse

4) Losování předsedy a místopředsedy okrskové Volební kornlse
5] Různ'á

a.'Ji'$Tťg!ĚE{i!ť*

ÍV]gr lV roslav Franék

.
.
.
.

Toto oznámerrí]e !íčenoVšem de]egova|ýín a jmenovaným členům do okrskové Volebni komise (okrskových
va]ebních konisĎ obce (nésÍa,níésÍyse)Ledenice

komlse doručUje starosta do vlásiních íLrkoLr
Úředrídesce obecniho úřadu; oznámeni se
zveřejnína
záslupců
a
současněje]
de egovaných aimeno;aných
pokĚdá z; doiučenéaňem vyvdseni na úřední desce (s 14 odsl 1 písm f/ a odst' 2 zákona a voIbé
prezidenla repub iky)
Nedostaví ise de egovaný nebojnrenovaný zástupce na první zasedán í okrskové Volebnlkomise bez om uvy'
nebu(]e mU umoŽněno dodatečnésloŽení s]]bu a ataroslá povolá náhra.lníka léŽe po ]lické slÍany, politckého
]rnutí nebo koalice nebo náhradníka delegovaného občaneín,popřípadě jmenuje nového člena okrskové
Volebrrj kom se (s 18 odst' 7 zákona o Volbě prez denla republ ky)'
Da]šípřípadné inÍormace obdžíčlenovéokrskové Vo ební kom se na lel' č 387 995 357

oznámeni

o svoání pNniho zasedání okÍskovévoebnj

TclcÍon: 387 995 357

r-mail : podalel,ra@ou.ledenice.cz

GSM:

606 643 211
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a's' Č.tsudějovjce

1000048666/5500

IC: 002451i5
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