
Informace pro volební strany k delegování členů do okrskových 
volebních komisí pro volby do Zastupitelstva města Přerova 

 
Dle § 17 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákona“) může 
každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do 
Zastupitelstva města Přerova, delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do 
každé z 51 okrskových volebních komisí ve městě Přerově, a to v termínu nejpozději 
30 dnů před konáním voleb – tj. do 24. srpna 2022 do 16:00 hod.  
 
Delegováním se rozumí doručení písemného seznamu členů okrskové volební komise 
(dále jen „OVK“) primátorovi v listinné podobě nebo osobně na adresu:  
 
Magistrát města Přerova,  
Odbor kanceláře primátora,  
nám. T.G. Masaryka 81/2, Přerov 
 
nebo poštou na adresu: 
 
Magistrát města Přerova,  
Odbor kanceláře primátora,  
Bratrská 709/34, 750 02 Přerov  
 
nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu posta@prerov.eu. 
 
Seznam delegovaných členů OVK a náhradníka musí obsahovat: 
 

- jméno a příjmení, 
- datum narození, 
- místo, kde je delegovaný člen OVK, popřípadě náhradník, přihlášen 

k trvalému pobytu, případně přechodného pobytu, jde-li o cizince podle § 4 
odst. 1 zákona 

- jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popř. jméno a příjmení osoby, 
která je k tomuto úkonu písemně pověřena, vč. písemné kopie tohoto 
pověření, v případě volební strany typu – nezávislý kandidát, samotného 
nezávislého kandidáta 

- podpis osoby oprávněné jednat jménem volební strany.  
 

Dále je vhodné, aby uvedený seznam obsahoval: 
 

- údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové OVK 
a případní náhradníci zařazeni, 

- jejich datovou schránku, 
- telefonický kontakt, 
- adresu elektronické pošty – e-mail, 
- v případě, že se delegovaný člen nezdržuje v místě trvalého bydliště, je třeba 

uvést i kontaktní (doručovací) adresu, kam bude možné zaslat pozvánku na 
první zasedání OVK, 

- telefonický či e-mailový kontakt na zmocněnce, v příp. volební strany 
nezávislý kandidát na nezávislého kandidáta 
 



Členem OVK může být státní občan ČR a státní občan jiného státu EU, jemuž právo 
volit přiznává mezinárodní úmluva, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR, 
případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1 zákona, a 

a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, 
b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, 
c) který není kandidátem pro volby do Zastupitelstva města Přerova 

 
Není-li tímto způsobem dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů OVK, jmenuje 
před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa primátor. 
 
První zasedání členů OVK na území statutárního města Přerova se bude konat ve 
středu 31. srpna 2022 v budově Magistrátu města Přerova, v zasedací místnosti ve 
dvorním traktu v 1. patře, Smetanova 3046/7a, Přerov takto: 
 

- pro okrskové volební komise č. 01 - 10  v 07:30 hod. 

- pro okrskové volební komise č. 11 - 20  v 09:00 hod. 

- pro okrskové volební komise č. 21 - 30  v 10:30 hod. 

- pro okrskové volební komise č. 31 - 40  v 13:00 hod. 

- pro okrskové volební komise č. 41 - 51  v 14:30 hod. 

 
Písemnou pozvánku obdrží navrhovaní členové OVK prostřednictvím datové 
schránky, případně poštou na adresu, kterou nám sdělí jako adresu pro doručování. 
Současně toto oznámení bude vyvěšeno primátorem města na úřední desce MMPr. 
 
Ve středu dne 14. září 2022 v budově Kina Hvězda, Čechova 243/49, Přerov se v 
době od 08:30 hod. uskuteční pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK 
školení k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách.  
 
Případné dotazy k delegování do OVK zodpoví na Odboru kanceláře primátora 
Zdeněk Daněk, tel.: 581 268 432, 724 236 854, e-mail zdenek.danek@prerov.eu, 
nebo 
Pavla Vodáková, tel.: 581 268 403, 702 183 397, e-mail pavla.vodakova@prerov.eu 
 
 
 
 

Ing. Pavel Šlesinger 
                             vedoucí oddělení spisové služby a voleb 

 
 
 
 


