OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do
Evropského parlamentu
Starosta města Žacléř podle § 32 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 pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Místem konání voleb je:
-

ve volebním okrsku č. 1 volební místnost v Městské knihovně, Na Pilíři 204
ve volebním okrsku č. 2 volební místnost v Základní škole Žacléř, J.A.Komenského 339
ve volebním okrsku č. 3 volební místnost v Národním domě, Revoluční 264
ve volebním okrsku č. 4 volební místnost v domě čp. 111, Bobr

Mapa čísel popisných s přiřazením k jednotlivým okrskům je uvedena v příloze tohoto
oznámení.
Další informace a pokyny pro voliče
(1) Hlasovací lístky budou každému voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Od 21.05.2019 za
chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky může volič obdržet jiné hlasovací lístky na Městském
úřadě v Žacléři. Ve dnech voleb může volič obdržet za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky jiné i ve
volební místnosti.
(2) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem nebo
planým občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu Evropské unie, prokáže po
příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu Evropské unie.
(3) Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství ČR nebo jiného členského státu, nebude mu hlasování
umožněno. Rovněž voliči, 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 o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a
prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku. Dále to neplatí u voliče, který prokáže své právo hlasovat ve
volebním okrsku a který se po 14.04.2019 přistěhoval na území města Žacléř a předloží potvrzení vystavené
obecním úřadem jiné obce v České republice, ve které měl dosud trvalý pobyt, že byl vyškrtnut ze seznamu
voličů, který tato jiná obec vede pro volby do Evropského parlamentu.
(4) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po obdržení úřední obálky, případně i 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 uvedeným na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost.
(5) S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit a vložit do úřední obálky.

(6) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s
hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit
úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může ta učinit jiný volič, nikoli však člen okrskové
volební komise.
(7) Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise
hlasování neumožní.
(8) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad a ve dnech voleb příslušnou
okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k
voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu
pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována
tajnost hlasování.
(9) Pokyny předsedy okrskové volební komise k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou
závazné pro všechny osoby přítomné ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí.
Aleš Vaníček v.r.
starosta

