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 DATUM: 13. 12. 2022  

●  Delegování  členů  a  náhradníků  do  okrskové  volební  komise  pro  volbu 
prezidenta  České  republiky  13.  a  14.  ledna  2023  (I.  kolo), případné  II.  kolo 
ve dnech 27. a 28. ledna 2023
● Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa
 
Pro účely konání volby prezidenta České rebuliky, konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo), případné 
II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023, na základě harmonogramu úkolů a lhůt vyplývajících z § 14 odst. 1 
písm.  g) zákona číslo 275/2012 Sb.,  o  volbě prezidenta  republiky a  o změně některých zákonů (zákon 
o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 294/2012 Sb., 
o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

tímto jmenuji další členy okrskové volební komise na neobsazená místa:

- Hana Habartová

- Helena Ludvíková

- Josef Hronek

- Vladimíra Habartová (náhradník)                                                        

Jiří Lőwy                                                                                                                                                                            
starosta                                                                                                                                                                                  

Rozdělovník k ČJ: OÚKU-260.3/13-12/volby 2023-Lu                                                                                                                       

Jmenování členů OVK na neobsazená místa                                                                                                                                                  

  č. Adresát 
stejnopis se doručí, účastníci řízení (dodejky)

Adresa Forma Odesláno

/01   Zveřejněno ÚD,                                                      
  způsobem umožňující DÁLKOVÝ PŘÍSTUP

od: 19. 12. 2022 | do: 15. 2. 2023 ||  Obdrží 19.12.2022

     /02   Stejnopis: 1x vl. – orig. sl. | Spis                        
  K založení do volební dokumentace

Volba prezident ČR 2023 ostatní

                                                                                                                                                                            
Vytvořeno | Založeno na úřední desce dne: 13. 12. 2022 / účinnost od: 20. 12. 2022
Založila, jméno a podpis: Ludvíková/E, El.ÚD-65.3/19-12/22
Datum sejmutí z úřední desky dne: 15. 2. 2023                                                                                                                               
Oprávněná osoba/za správnost: | razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu:                         
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