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Vyvěšeno  na úřední desce: 6.9.2018 
Sejmuto:   

        

          V Borové dne 6.9.2018 

 
 

Jmenování členů okrskové volební 
komise 

 

1. zasedání okrskové volební komise 
 

 
pro volby do zastupitelstev obcí a volby do senátu Parlamentu České 

republiky konané ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo), a případné II. kolo 
volby do senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 12. a 13. 

října 2018  
 
 
 Na základě § 17 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 
59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí, v platném znění, § 14e odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, a 
vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona 
o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění, 
  
jmenuji na neobsazená místa členů okrskové volební komise  
 
Veroniku Andrlovou, Kateřinu Jedinákovou, Ing. Lucii Jirkovou a Robina 
Uhnavého. 
 
 
 Zároveň v souladu s ustanoveními § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, a 
vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o 
volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, v platném znění, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 
Sb. o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České 
republiky, v platném znění, 
 

svolávám 
 

první zasedání okrskové volební komise. Zasedání se koná ve čtvrtek 13.9.2018 
v 16:30 hodin v kanceláři obecního úřadu Borová na adrese Borová 32, 547 01 
Borová. 
       
         Bc. Pavel Jirka 
                   starosta  


