OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Bílov podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
oznamuje:
1.) Volby do Evropského parlamentu ČR se uskuteční

v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
v sobotu 25. května 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
2.) Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. l Bílov, je volební
místnost v zasedací místnosti v budově Obecního úřadu Bílov.
3.) Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,
nevznikla mu překážka ve výkonu volebního práva, je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP
či hlasuje-li na voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne
vyhlášení voleb, a to: osobně nejpozději do 22. května 2019 do 16 hodin, písemným podáním
opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednict.
datové schránky nejpozději do 17. května 2019 do 16 hodin. Převzetí voličského průkazu (je
možné nejdříve 9. května 2019) lze učinit: osobně voličem, nebo osobou, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej úřad voliči
zašle do vlastních rukou. V těchto volbách mají právo hlasovat i občané jiného členského státu
EU za předpokladu, že tento občan alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu
nejméně 45 dnů před konáním voleb přihlášen v Bílově k trvalému nebo přechodnému pobytu
(tj. nejméně od 10. dubna 2019) a je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky, cestovním průkazem České republiky). Volič, který je občanem jiného
členského státu EU, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost průkazem o
povolení k pobytu. Volič, který se dostaví s voličským průkazem, jej odevzdá okrskové volební
komisi. Neprokáže-li volič výše uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno. Voliči, který nebude zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič
hlasuje na voličský průkaz.
4.) Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb Evropského parlamentu
hlasovací lístky včetně informačního letáku k uplatnění volebního práva. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5.) Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. Volič vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek, na něm může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k přednostním hlasům. Jiné
úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

6.) Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat o možnost hlasovat mimo
volební místnost do přenosné volební schránky.
7.) K zajištění pořádku a důstojného průběhu voleb do Evropského parlamentu ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

V Bílově dne 2. května 2019

Zdeněk Fusik, starosta, v.r.

