
oBEcNí úŘan
nanrošovlcE v oRLICrÝcH rronÁcrr

se sídlem Bartošovice v Orlických horách čp. 35, 517 61
lČO OOZI 1691, tel. : 491616906, e-mail obcecniuiad@bartosovice.eu

sTANovENÍ MINIvrÁr,NÍHo počTu čLENŮ ornsKovE voLEBNÍ
KOMISE A POČTU PROSTORŮ PRO ÚPnq.VU HLASOVACÍCH
lísrrů A JMENovÁNí zApISovATELE oKRSKovn volEBNí

KoMISE

InformaceopoětuasídlevolebníchokrskůVsouladus§15odst. 1písm.c)a§29odst.3
zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákoni, ve znění
pozdějšíchpředpisůa § 14 codst. 1písm. c) a § 17 odst.2zákonač.247lI995 Sb., o volbách
do Parlamentu Ceské republiky azméné a doplnění některých dalších zákoni, ve znění
pozdějších předpisů, poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků pro území obce
Bartošovice v Orlických horách pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu
České republiky konané ve dnech 2.řijnaa 3. října (případné II. Kolo voleb do Senátu
Parlamentu Ceské republiky konaných ve dnech 9.iijna a l0. října 2020) a volební okrsek č.
1 stanovuji s pfihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku
minimální počet členů okrskové volební komise - 5 členů (včetně zapisovatele) a počet
zvláštních prostorů pro úpravu hlasovacích lístků - 1 k§ zástěny.

V souladu s § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajŮ a o změně některych zákonůo ve znění pozdějších předpisů a § 14c odst. 1 písm. e)
zákona č.24711995 Sb., o volbách do Parlamentu Ceské republiky a změně a doplnění
některých dalších zákonůo ve znění pozdějších předpisů, v Bartošovicích v Orlických
horách pro volby do._zastupitel§tev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky
konané ve dnech 2. Října a 3. Řilna 2020 (případné II. Kolo voleb do Senátu Parlamentu
České republiky konaných ve dnech l. Ř;na a rO. Řilrra 2020) a volební okrsek č. 1
jmenuji zapisovatelkou okrskové volební komise p. Lenku Šlechtovou.

V Bartošovicích v Orlických horách dne3.8.2020 oBEcNl ÚŘno o
Bartošovice v O. h.

517 61 Rokytnice v O. h.
okr. Rychnov n. Kn.

Ing.Luboš Tylš / /
sTarostaobóe /l/4.


