Oznámení
o době a místě konání volby do Evropského parlamentu
Starosta obce Vlachovice podle § 32 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
dne 24.5.2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 25.5.2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost - kancelář obecního úřadu
Vlachovice č. 20 pro voliče bydlící v obci Vlachovice
3. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voličem je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Voličem je rovněž občan jiného státu EU, 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.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Volič, který je občanem jiného
členského státu EU, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
5. Volič, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz
nebo pokud předloží potvrzení podle ust. § 28 odst. 4 písm. e) zákona o volbách do Evropského
parlamentu nebo potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským
úřadem a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
6. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu se seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu a voliče do tohoto výpisu dopíše.
7. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
8. Volič po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacího lístku, vstoupí do prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků. Zde vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může
zakroužkovat pořadové číslo nejvýše u 2 kandidátů, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné
úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
9. Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který nevstoupí do prostor určených
pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Ve Vlachovicích dne 2.5.2019
Mgr. Jan Petr
starosta obce

