ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 4
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND

PŘIHLÁŠKA

D

pro uchazeče o členství v okrskové volební komisi (dále jen OVK)
pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 4 a Zastupitelstva HMP,
které se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022
Přihlášku za člena OVK vyplňte čitelně, nejlépe hůlkovým písmem!!!

jméno (popř. jména)

příjmení

rodné číslo

místo narození

titul

ID datové schránky

adresa trvalého pobytu

PSČ

doručovací adresa (případě, že není shodná s adresou trvalého pobytu)

PSČ

kontaktní telefon (mobil příp. pevná linka):

e-mail:

Oblast, ve které byste chtěli pracovat, zakroužkujte:
Braník, Krč, Novodvorská, Nusle, Pankrác, Michle, Podolí, Spořilov, Lhotka, Hodkovičky, Záběhlice příp.
dopište název školy (požadované místo nezaručujeme):
V případě, že budete chtít uplatnit slevu na dani na poplatníka, bude možnost dokumenty podepsat v den voleb
ve volební místnost u zapisovatele, případně se dostavit nejpozději do 30. 09. 2022 do mzdové účtárny.
Adresa a kontakt na kancelář mzdové účtárny:

ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 9. patro, č. dveří 927; telefon: 261 192 406, 261 192 456.
Svým podpisem:
 souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, týkajících se účasti v OVK
 akceptuji všechny skutečnosti uvedené na této přihlášce.


V Praze dne:

podpis:

O zařazení do OVK budou jmenovaní žadatelé informováni.
Seznamy členů OVK jsou uveřejněny na webu MČ praha 4 ( www.praha4.cz ) a budou průběžně aktualizovány.

Odměna pro člena OVK je stanovena zákonem ve výši 2200 Kč, pro místopředsedu OVK 2500 Kč a pro
předsedu OVK 2600 Kč. Úřad tuto odměnu navyšuje o dalších 1000 Kč.

Minimální výše odměny člena OVK je tedy 3200 Kč (brutto).
Přihlášku lze podat i těsně před zahájením voleb osobně na recepci ÚMČ Praha 4, Antala Staška
2059/80b nebo v Informačních centrech úřadu v jejich úředních hodinách (www.praha4.cz/KONTAKT).
Přihlášku můžete také poslat e-mailem na tuto adresu: volby@praha4.cz .
S případnými dotazy ohledně OVK se obracejte na telefonní čísla: 261 192 344 nebo 261 192 123 .
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