Obec Žákovice a Obecní úřad v Žákovicích
Žákovice 100, 753 54
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Starosta obce Žákovice v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:

1. Hlasování do Evropského parlamentu se uskuteční
dne
24. května 2019 od 14:00 – 22:00 hodin
a dne 25. května 2019 od 8:00 – 14:00 hodin
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově kulturního domu,
Žákovice 65, ŽÁKOVICE
3. Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na
území ČR (dále jen „volič“).
4. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební
místnosti.
5. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
6. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Volič,
který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a
občanství jiného členského státu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, požádá-li volič o
hlasovací lístky, okrsková volební komise mu je dodá. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství
ČR nebo jiného členského státu, nebude mu hlasování umožněno.
7. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání
totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
8. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
9. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského
parlamentu.
10. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti a jejím bezprostředním
okolí je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
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