Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. května 2019
ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
volebního okrsku č.1 obce Dřenice konaného dne 3.5.2019 od 18 hodin v zasedací
místnosti OÚ Dřenice , č.p. 14
Úvodem byli členové okrskové volební komise přivítáni p. Tomášem Starým , starostou obce.
Následně členové okrskové volební komise složili v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č.
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění ve
znění účinném do 1. 3. 2019, slib člena okrskové volební komise, a to podepsáním pod písemné
znění slibu (viz příloha).
Poté proběhlo losování předsedy a místopředsedy okrskové volební komise, jak má na mysli
ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., losování řídil zapisovatel paní Marie Svobodová.
předsedou byl/a vylosován/a: paní Markéta Pilařová
místopředsedou byl/a vylosován/a: pan Martin Stránský
Dále byli členové okrskové volební komise informováni o dalších organizačně technických
záležitostech přípravy voleb (např. o organizaci školení určených členů okrskové volební komise, o
místu a době zahájení zasedání komise ve dnech voleb, o době zahájení sčítání hlasů, o převzetí
výpisů ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a dalších materiálů nezbytných pro
činnost komise, o zajištění kontaktu komise se starostou či příslušným zástupcem obecního úřadu,
o zřízení telefonního spojení do volební místnosti, o nárocích členů okrskové volební komise aj.),
popř. byli rovněž seznámeni se základními zásadami hlasování.
Dne 3.5.2019 zapsal/a: Marie Svobodová , zapisovatel OVK podpis:
Dále přítomni:
Markéta Pilařová , předseda OVK podpis:
Martin Stránský, místopředseda OVK podpis:
Andrea Valentová , člen OVK podpis:
Barbora Báňová , člen OVK podpis:
.

Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. května 2019
SLIB ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
volebního okrsku č. 1 obce Dřenice
„Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci člena
okrskové volební komise a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními
předpisy České republiky.“
zapisovatel:
Marie Svobodová , nar. 9.9. 1946, bytem Bělěhradská 291, Pardubice
V Dřenicích dne 3.5. 2019 :
členové:
Markéta Pilařová, nar. , bytem Dřenice
V Dřenicích dne 3.5. 2019 :

Martin Stránský, nar. 18.1.1966
V Dřenicích dne 3.5. 2019 :

Andrea Valentová, nar. 19.11.1995, bytem Dřenice 42
V Dřenicích dne 3.5. 2019 :

Barbora Báňová, nar. 17.11. 2000, bytem Mikulovice 119
V Dřenicích dne 3.5. 2019 :
.

