
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOŠŤANY 

Teplická 297, 417 23  K o š ť a n y 
tel.: 417 568 183, 417 568 477, e-mail: mesto@kostany.cz, IDDS: yixbdis 

 

V Košťanech, dne: 9.8.2022 

Č.j.: VOL-1/2022 

Vyřizuje: Mgr. Jana Dubranová, MBA 

Tel.: 417 568 183 

e-mail: dubranova@kostany.cz  

 

        

Věc: Oznámení o delegování členů do komisí, oznámení o počtu členů OVK 

 

V souvislosti se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“) Vám oznamujeme, že na 

základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí každá volební strana, 

jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem 

voleb tj. 24.08.2022 jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise 

v každém volebním okrsku.  

Seznam členů musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa 

trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu a jméno a 

příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a 

příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto 

písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a 

příjmení. Dále seznam může obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu 

elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka údaj, do které okrskové volební komise mají 

být delegováni členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do 

okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, 

politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, 

osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena, nebo 

nezávislý kandidát.  

Starosta města Košťany stanovil 6 členů okrskové volební komise včetně 

zapisovatelky a v Košťanech je stanoveno 5 volebních okrsků. 

    
PŘEHLED VOLEBNÍCH OKRSKŮ MĚSTA KOŠŤANY 

 

Volební okrsek č.: Sídlo volebního okrsku 

1. 
 

Knihovna a informační centrum,  
Mírové náměstí 2, Košťany 

2. 
 

Budova MěÚ Košťany 
Teplická 297, 417 23 Košťany 

3. 
 

ZŠ Košťany 
Komenského náměstí 351, 417 23 Košťany 

4. 
 

Budova Mateřské školy ve Střelné (hala v přízemí) 
Sídliště 216, 417 23 Košťany 

5. 
 

Budova Mateřské školy ve Střelné (suterén) 
Sídliště 216, 417 23 Košťany 

 

V Košťanech dne 9.8.2022   

 

       Tomáš Sváda, starosta 
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