
 
 

 

 
Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice III 

starosta  

Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice 
 

 

Č. jednací: UmoP3/KÚ/5085/2022/Ni 
Č. evid.: 6007/2022 
Vyřizuje: Ing. Irena Nimsová 

V Pardubicích dne 21. prosince 2022 

Telefon: 466 799 132     

Email: posta@umo3.mmp.cz 

Zveřejněno na úřední desce, zasláno členům OVK 
a založeno do volební dokumentace 

 

 

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových 
volebních komisí k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volbu 

prezidenta České republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 
a pro případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023 

 
 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších 
předpisů, 

vyrozumívám  
 

předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí  
 

č. 3001 - 3011 Městského obvodu Pardubice III 

 
pro volbu prezidenta České republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 

a pro případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023 

 

o termínu a místu školení k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volbu 
prezidenta České republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 

a pro případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023, 
 které se uskuteční: 

 
 

dne 6. ledna 2023 od 8:30 hodin (prezence od 8:00 hodin) 

 
ve Společenském sále budovy radnice 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 

 
Poučení: 
V případě neúčasti předsedy, místopředsedy či zapisovatele okrskové volební komise na školení, a to i 
při neúčasti omluvené, nebude tomuto vyplacena vyšší zvláštní odměna za výkon jeho funkce, ale pouze 
odměna ve výši vyplácené ostatním členům komisí, vyjma případu, bude-li takový člen do funkce 
jmenován či určen losem až v okamžiku, kdy již nebylo možné zajistit jeho účast na školení (viz § 60 
odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb.). 
 
 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek v.r. 
starosta Městského obvodu Pardubice III   


