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Č. j.: 1426/21/OÚ V Předboji dne 25.10.2021
Vyřizuje: Šárka Kocourková, referent všeobecné správy
Počet stran dokumentu: 2

Poskytnutí informace

Vážený žadateli,

k Vaší žádosti ze dne 16. 10. 2021 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme 
následující:

1) Svolání prvního zasedání okrskové volební komise bylo veřejně oznámeno na 
elektronické ÚD i ÚD před OÚ 8. 9. 2021, sejmuto bylo 24. 9. 2021.

2) První zasedání volební komise proběhlo 10. 9. 2021 v 17:00 hodin.
3) Prvního zasedání volební komise se zúčastnili:

Mgr. Šárka Kocourková
Ing. Marek Kaufmann
Lucie Bíbrová
Hana Lexová
Jitka Paděrová

4) Paní Hana Lexová odstoupila z volební komise 4. 10. 2021, ve svém písemném 
prohlášení o vzdaní se funkce člena důvod neuvedla.

5) Paní Veronika Bařinová byla do volební komise jmenována 5. 10. 2021.
6) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla 

zaregistrována ve Středočeském kraji pro volby do Poslanecké sněmovny, může 
delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena + jednoho náhradníka do 
okrskové volební komise ve Středočeském kraji. Není-li delegací dosaženo 
stanoveného minimálního počtu členů okrskové volební komise, jmenuje starosta 
nejdříve od 8. září 2021 (po 16:00 hodině) do prvního zasedání okrskové volební 
komise členy na neobsazená místa. V tomto případě starosta svým jmenováním na 
neobsazená místa nesmí překročit minimální počet členů okrskové volební komise, 
který stanovil. Minimální počet členů okrskové volební komise byl dne 29. 7. 2021 
stanoven na 5. Vzhledem k tomu, že delegace učiněná zaregistrovanými subjekty 
nepřekročila starostou stanovený minimální počet členů volební komise, nemohla mít 
volební komise v obci Předboj ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 více než 5 členů.

7) 5. 10. 2021 v 8:06 hod. byla telefonicky kontaktována paní Veronika Bařinová, která 
již dříve projevila ústně zájem o to, být náhradníkem ve volební komisi. 

8) Metodika k volbám ani zákon neukládá obecnímu úřadu povinnost zveřejňovat výzvu 
o možnosti být členem volební komise. V případě, že je dostatečné množství zájemců 
o členství ve volební komisi i bez takovéto výzvy, je její zveřejnění nadbytečné.

9) Delegace učiněná zaregistrovanými subjekty má vždy přednost před členy 
jmenovanými starostou, a v jejím důsledku může být překročen starostou stanovený 
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minimální počet členů volební komise. Ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 bylo zaregistrováno celkem 18 
kandidátních listin politických stran, politických hnutí a koalic. Maximální možný 
počet členů volební komise je tedy 18.

10)Druhé zasedání okrskové volební komise nebylo realizováno.
11)Kopie slibu zapisovatele a členů okrskové volební komise – přiloženo. Podpisy 

jednotlivých členů okrskové volební komise jsou začerněné, neboť jsou jejich 
osobním údajem.

12)Zapisovatelem volební komise byla jmenována Šárka Kocourková, ke jmenování 
došlo 23. 8. 2021.

13)Kopie zápisu z prvního zasedání okrskové volební komise přiložena. Podpisy jsou 
opět začerněné.

14)Předseda: Ing. Marek Kaufmann
Místopředseda: Lucie Bíbrová

15)1x prázdná úřední obálka, 1x hlasovací lístek, který nebyl na předepsaném tiskopise, 
2x více než jeden hlasovací lístek v úřední obálce.

S pozdravem

Pavla Příšovská 
starostka






