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Oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu
Starostka obce Hvozdec podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1.

Volby do Evropského parlamentu se konají:
v pátek dne 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu dne 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2.
Místem konání voleb do Evropského parlamentu je volební okrsek č. 1, Obecní úřad Hvozdec, 1.
patro, Hvozdec 16, 664 71 Veverská Bítýška.
3.
Voliči, občanu České republiky, bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který je občanem jiného
členského státu, bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti a občanství jiného členského státu.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

4.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb (21.5.2019) hlasovací lístky do
domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
5.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů na Obecním úřadě Hvozdec (tel.
549 420 169), a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné volební schránky.
6.
Do 17.05.2019 písemně a do 22.05.209 do 16:00 hod osobně lze zažádat o vydání voličského
průkazu a to na Obecním úřadě Hvozdec (tel. 54 9 420 169). Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
7.
Každý volič si může do 22.05.2019, v úředních hodinách ověřit, na Obecním úřadu Hvozdec, zda
je zapsán v seznamu voličů.

8.

Volič může hlasovat způsobem:
a) Vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí
dle hlasovacího.
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b) Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost.
9.
Aktuální informace k volbám jsou zveřejňovány na webových stránkách Krajského úřadu
Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, nebo webových stránkách Ministerstva vnitra ČR
www.mvcr.cz

Ve Hvozdci dne 6.5.2019
…..............................................
Ing. Michaela Košvicová
starostka obce Hvozdec
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