Člunek č, p,2I
378 33 p. Nová Bystřice
e-mail: ou@clunek.cz

oBEc čluner
Tel,: 384397105
384397265

ozNAMENI

Ičo: ooz+o+og

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta Obce Člunek dle ustanovení § 16 a) a § 32 odst. 2 zákona č.6212003 Sb. o
volbách Evropského parlamentu, a o změně něktených zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

oznamujel

1. Volby do Evropského parlamentu se uskutečnídne:

24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.0O hodin a
25. května 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb v obvodu obce Člunek jsou:
je volební místnost - Člunek č.p.2! budova OÚ - přízemí
pro voliče s trvalým pobytem v Clunku
ve volebním okrsku č. 2 LOMY
je volební místnost - Lomy ě.p.73 - budova OÚ
pro voliče s trvalým pobytem v Lomech

je volební místnost - Kunějov č.p. 8

pro voliče s trvalým pobytem v Kunějově

-

-

budova OÚ

přízemí

-

přízemí

3. VoliČ prokáŽe svou totoŽnost a státní občanství Českérepubliky-platným občanslcým průkazem nebo
'anebo
platným cestovním, diplomaticlcým nebo služebnímpasem Českérepubliky,
cestovním
prŮkazem. VoliČ, ktený je obČanem jiného členskéhostátu, prokáže svou totožnost a občanstvíjiného
Členského státu. NeprokáŽe-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlaŠování
umožněno.

4. VoliČi, ktený se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen
po
'

prokázání

totoŽnosti a státního obČanstvítento průkaz odevzdat okrskové volební komiŠi.
5. KaŽdému voliČi budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do Evropského parlamentu hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič mŮže obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. volič můžepožádatze závažnÝch, zejména zdravotnírch důvodů, obecní úřad člunek a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo htasovací místnost, a to pouze
'
v Územním obvodu volebního okrsku, pro ktený byla okrsková volební komise zřízena.

V Óunku 07. 05. 2019

Zdeněk plachý
starosta obce clunek
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