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§13.Stávající ZV na základě přihlášených kandidátů sestaví Kandidátní 

listinu      s návrhem na členy ZV a RK, kterou zveřejní Volební komise 

(není-li ještě zvolena, pak stávající ZV) a to nejméně 14 dní* před 

vyhlášeným termínem  voleb(konference může zkrátit až na 1 den) 

Kandidátní listina musí  obsahovat celé jméno každého kandidáta, jeho věk, 

firmu (ČD, SŽDC, CARGO apod.),  pracovní zařazení.  

 

 

1. Volební lístek do ZV a RK při ZO OSŽ Liberec obsahuje  7  kandidátů v části 

do ZV a 2 kandidáty do RK. 

2. Volí se 7 kandidátů do ZV a 2 kandidáti do RK. 

3. Volič obdrží před provedením volby proti podpisu na seznamu oprávněných 

voličů volební lístek. 

4. Volbu provede volič křížkem před jméno kandidáta na volebním lístku. 

5. Není-li křížek před plným  počtem kandidátů (7), jsou započítány hlasy pouze 

u těch kandidátů,před kterými křížek je. 

6. Volební lístek je neplatný, je - li křížek u více kandidátů, než je stanovený 

počet, tj. 7 nebo, není-li křížek u žádného kandidáta. Neplatný je též při 

přetržení, nebo při jakékoliv úpravě volebního lístku. 

7. Volební lístek vloží volič do malé obálky s razítkem ZO OSŽ Liberec, kterou 

zalepí a vloží do velké obálky též opatřené razítkem ZO. Po odvolení všech, 

dle přiloženého volebního seznamu, nebo v poslední den voleb, se  tato  

obálka zalepí a pošle na ZV OSŽ Liberec. 

8. V případě shodného počtu hlasů dvou a více kandidátů na posledním místě jak 

do ZV tak do RK, budou pouze mezi těmito kandidáty vypsány dodatečné 

volby. 

9. Při potřebě do volby člena ZV v mezi volebním období bude tento kooptován 

na schůzi ZV a následně potvrzen následující členskou schůzí, nebo 

konferencí. 

 

Tento volební řád byl schválen konferencí dne 7.6.2021 a je platný v období let  2021 

až 2025. Zveřejnění kandidátní listiny byl konferencí zkrácen na jeden den. Volební 



komise byla na konferenci zvolena a schválena ve složení: Předseda- Jaroslav Přib, 

členové – Petr Grof a Iva Blažková.  

Prosím všechny voliče, aby si tento volební řád před samotnou volbou pozorně 

přečetli a řídili se jím. Předejde se tím možným komplikacím. 

Volby proběhnou v termínu od 14.6.2021 – 21.6.2021 na jednotlivých pracovištích.  

Nejpozději dne 25.6.2021, nebo ihned po odvolení všech oprávněných voličů na 

pracovišti, pošlete zalepenou velkou obálku s  hlasy a podepsaným volebním 

seznamem na ZV OSŽ žst. Liberec. 

Při jakékoli nejasnosti možno volat na tel.: 737 275 165 

 
 

 

 

 Kandidáti do ZV OSŽ Liberec 

 

 Petr Řezníček   výpravčí SŽ s.o.   54 let 

 Zdena Mašková  osobní pokladní ČD  54 let 

 Vladislava Bergerová vlakvedoucí  ČD   50 let  
 Štěpánka Šubrtová  operátor ŽD SŽ s.o.  51 let  

 Martin Mládek  signalista SŽ s.o.   43 let 

 Otto Ressl   dozorčí CARGO   44 let   
 Oldřich Pejšek  výpravčí SŽ s.o.   51 let 

 
 Kandidáti do R.K. ZO OSŽ Liberec 

 
 Beneš Martin  výpravčí SŽ s.o.   53 let 
 Palme Petr   výpravčí SŽ s.o.   55 let 

 

 

 

Děkuji všem za pozornost. 

 

Petr Řezníček 

Předseda ZO 

OSŽ Liberec 


