
Vyhlášení voleb do MR ČMMJ – volba člena MR za kraj Vysočina 

 

 

1. Okresní myslivecké spolky Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou 

vyhlašují podle ustanovení § 74, odst. 2 a 3 Stanov ČMMJ ve znění novely ze dne 11.7.2020 volby 

do MR ČMMJ – volba člena MR za kraj Vysočina pro volební období od 18.11.2020 do 18.11.2025.  

 

2. Kandidáti se mohou hlásit na uvedenou funkci e-mailem na adrese oms.pelhrimov@iex.cz nebo 

poštou na adrese Okresní myslivecký spolek Pelhřimov, Na Obci 1879, 39301 Pelhřimov 
 

do 4.9.2020 (rozhoduje den doručení).  

Od voleného člena MR se  očekává zejména rozhodování  v rámci statutárního orgánu ČMMJ, 

účast na jednáních MR cca  4 x ročně a průběžné předávání informací okresním mysliveckým ra-

dám dotčených OMS. 

 

Kandidovat může jakýkoliv řádný člen ČMMJ, který je členem některého z OMS vyhlašujících tyto 

volby. 

Jména kandidujících osob budou obratem zveřejněna na webových stránkách OMS. 

 

3. Kandidáti v přihlášce uvedou: 

jméno, 

adresu trvalého bydliště, příp. adresu pro komunikaci, 

e-mailovou adresu, 

telefon, 

stručný životopis, dobu členství v ČMMJ, myslivecké vzdělání, aktivity a praxe, myslivecká 

specializace, 

členství v OMS (kandidovat mohou pouze řádní členové z OMS, které tyto volby vyhlašují). 

Přijetí kandidatury bude kandidátům potvrzeno e-mailem, případně prostřednictvím SMS. 

 

4. Volba z přihlášených kandidátů za člena MR proběhne dne 17.9.2020 . 16.00 hodin, kandidáti 

budou na volebním lístku řazeni abecedně. 

Bude-li kandidovat pouze jeden kandidát, bude zvolený, pokud obdrží nadpoloviční většinu hlasů 

z nadpoloviční většiny přítomných zástupců OMS. 

Bude-li kandidovat více kandidátů, bude zvolený ten kandidát, který obdrží nejvíce hlasů 

z nadpoloviční většiny přítomných dotčených zástupců OMS. Získají-li kandidáti s nejvyšším 

počtem hlasů stejný počet hlasů, jejich volba se opakuje. Volba je tajná, každý OMS má při volbě 

jeden hlas.  

 

5. Volby bude organizovat volební komise ve složení 

předseda Ing. J. Nendál – OMS Pelhřimov 

člen OMS H. Brod 

člen OMS Jihlava 

pozn. členy komise by neměly být osoby, které kandidují 

 

O průběhu a výsledku volby vyhotoví volební komise zápis. (doporučujeme podpisy na zápisu 

úředně ověřit) 

 

 Toto vyhlášení voleb bude zasláno řádným členům na e-mailové adresy, které uvedli 

v členské evidenci a bude zveřejněno na webových stránkách jednotlivých dotčených OMS 

nejpozději dne 21.9.2020.  

 

Dne 6.8.2020                         Ing. Josef  Nenadál v.r.  

            předseda volební komise 

mailto:oms.pelhrimov@iex.cz

