
 
OZNÁMENÍ O DOB Ě A MÍSTĚ 

konání voleb do Evropského parlamentu na územní ČR 

  
 Starosta obce Labuty podle § 30 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 uskuteční: 

pátek   24. 5. 2019 v dob ě od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
sobota  25. 5. 2019 v dob ě od 08.00 hodin do 14.00 hodin 

 
2.  Místem konání voleb je ve volebním okrsku č.  1 
     je místnost pro hlasování: zasedací místnost Obecního ú řadu, Labuty  

č. 30  
 
3.  Hlasovací lístky budou voličům dodány 3 dny p řede dnem konání voleb, tj. 21. 05. 

2019. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrát ě anebo volič zjistí, že 
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti 
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.   
  

4.  Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní ob čanství České 
republiky platným ob čanským pr ůkazem nebo cestovním pasem ČR, 
diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Volič, který je ob čanem jiného 
členského státu EU prokáže po p říchodu do volební místnosti svou totožnost 
a občanství jiného členského státu a  že je na území České republiky veden 
v evidenci obyvatel podle zvláštního právního p ředpisu.. Neprokáže-li voli č 
svou totožnost a státní ob čanství pot řebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožn ěno.  Na požádání bude voliči umožněno hlasovat i mimo volební místnost do 
přenosné hlasovací urny. 
 

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu nebude umožněno hlasování. 

 
6. K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve volební místnosti je každý povinen 

uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 
 
  
V Labutech 6. května 2019  
 
                                                                                      Milan Hrkalík 
                                                                               starosta obce  
 
Vyvěšeno: 6. 5. 2019 
 
Sňato: 


