V Žerotíně dne 30.04.2019

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
I.

Starosta obce Žerotín podle § 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:

volby do Evropského parlamentu se uskuteční v těchto dnech:
pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 25. května 2019 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
II.

Místem konání voleb:

volební okrsek č. 1
volební místnost:

vestibul kulturně společenského zařízení
v Žerotíně, Žerotín 13

III.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, obdrží volič novou sadu hlasovacích
lístků přímo ve volební místnosti.

IV.
Právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky má každý občan České
republiky, 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 České republiky.
V.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže
svou totožnost a občanství jiného členského státu.

VI.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků a vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek.
Volič může na vybraném hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2
kandidátů uvedených na hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné
úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební
schránky.
VII.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího
lístku, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V tomto prostoru nesmí být
nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise.
V případě, že volič nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže
číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacího lístku přítomen jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek v souladu s jeho pokyny upravit a
vložit do úřední obálky.
VIII.
V případě závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat Městský úřad
Šternberk nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. K voliči jsou pak vysláni 2 členové okrskové volební komise s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.
Telefonní číslo na Obecní úřad Žerotín pro nahlášení požadavku na zajištění
přenosné volební schránky: 603 113 999.
IX.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Robert Venský

starosta
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