Magistrát města Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec 1
- k rukám primátora
V ........................ dne ...........................................

Seznam delegovaných členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky, které se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023, v případě II. kola volby ve dnech 27. a 28. ledna 2023

V souladu s ust. § 18 odst. 2 a 3 zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tímto:

	 občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována *)
	 politická strana/ politické hnutí/ koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu *)
 politická strana/ politické hnutí/ koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu ČR a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje *)

………………………………………………………………………………………………………………………………
(kdo)

deleguje v zákonem stanovené lhůtě (tj. nejpozději do 16:00 hod. 30. dne přede dnem voleb = do 14. 12. 2022) níže uvedené členy a náhradníky do okrskových volebních komisí města Liberec.

Členové:

Nepovinný údaj:
č. OVK, kam má být zařazen
jméno a příjmení
datum narození

místo, kde je člen přihlášen k trvalému pobytu
(tj. přesnou a úplnou adresu 
 místa platného trvalého pobytu)


Nepovinný údaj:
ID datové schránky/
kontaktní adresa
Nepovinný údaj:
e-mailová adresa**)


Nepovinný údaj:
telefonní číslo






















































































Náhradníci:


Nepovinný údaj:
č. OVK, kam má být zařazen
jméno a příjmení
datum narození

místo, kde je člen přihlášen k trvalému pobytu
(tj. přesnou a úplnou adresu 
 místa platného trvalého pobytu)


Nepovinný údaj:
ID datové schránky/
kontaktní adresa
Nepovinný údaj:
e-mailová adresa**)


Nepovinný údaj:
telefonní číslo














































Delegovaný člen je povinen zúčastnit se všech zasedání OVK: 
Termíny 1. zasedání OVK pro město Liberec:
21. 12. 2022  v 13:00 hod. OVK č.   1 – 20
21. 12. 2022  v 15:00 hod. OVK č. 21 – 40
20. 12. 2022  v 13:00 hod. OVK č. 41 – 60
20. 12. 2022  v 15:00 hod. OVK č. 61 – 80

Příprava volební místnosti, průběh hlasování a sčítání hlasů:
13. 01. 2023 a 27. 01. 2023	cca 11:00 – 22:00 hod.
14. 01. 2023 a 28. 01. 2023	cca 8:00 – do odevzdání výsledků na MML




Jméno a příjmení oprávněného delegovat:	……………………………….   			………………………….
podpis oprávněného delegovat

*) uvede se odpovídající
**) pro možnost zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky (včasné doručení ihned po sestavení OVK)

