
Oznámení
o době a místě konání vo|eb do Evropského par|amentu

Starosta obce Rovečné podle $ 32 odst. 2 zákona č.6212003 Sb., o volbách do

od l4:00 hod. do 22:00 hod.
od 08:00 hod. do 14:00 hod.

2.)

3 . )

4 . )

6.)

starosta obce Rovečnó

oBEc RoVEČNÉ
o psČ ssz os

Evropského parlamentu a o změně některyich zákonu,

oznam uJe:

l.) Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

dne 23. května 2014
dne 24. května 2014

Místem konání voleb ve vo|ebním okrsku č. l Rovečné _je zasedací místnost
obecního úřadu Rovečné, Rovečné č. p. 82' pro voliče trvale bydlící v Rovečném.

Místem konání voleb ve vo|ebním okrsku č. 2 Malé Tresné - je zasedací místnost
obecní budovy v Ma|ém Tresném č. p. ló. pro voliče trvale bydlící v Malém
Tresném.

Voliči bude umoŽněno hlasování poté, kdy prokaže svoji totoŽnoSt a státní občanství
Ceské republiky (platným občanským průkazem' cestovním, diplomatickým nebo
sluŽebním pasem Ceské republiky' cestovnim prukazem Ceské republiky). nebo
totoŽnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci
obyvatel.
Právo volit na území Ceské republiky do Evropského parlamentu 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 úzenrí
; -  , ,LesKe reDublll(v.

KaŽdému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovaci lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

KaŽdý oprávněný občan se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumoŽní.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to. aby mohl hlasovat mimo volební mistnost
do ořenosné voIební schránkv.

V Rovečném dne 07.05.20 l4

Vyvěšeno: 07 . 05.2014


