OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Velký Karlov podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.
oznamuje:
1.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 24. května 2014 od 14 °° hodin do 22 º hodin a
dne 25. května 2014 od 8 °° hodin do 14 °° hodin

2.

Místem konání voleb v okrsku č. 1 Velký Karlov je místnost pro hlasování – zasedací
místnost Obecního úřadu Velký Karlov č.p. 68 .

3.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem. Volič,
který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti
svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území české republiky
veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu. Po záznamu ve výpisu
ze seznamu pro volby do evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá
za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

4.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po
prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební
komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu a
voliče do tohoto výpisu dopíše.

5.

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může
přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy
hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Ve Velkém Karlově 9. 5.2019

Ing. Prudký Bronislav
starosta

