OBEC LÍŠNÁ
Líšná č. 10, PSČ 751 15, p. Domaželice
Tel.: 605 536 490, 588 881 317

e-mail: ou@obeclisna.cz

OZNÁMENÍ
Starostka obce Líšná, Hana Lounová, v souladu s ustanovením § 32 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:
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.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu, ve volebním okrsku č.1 – Líšná, je
volební místnost v budově Obecního úřadu, v kanceláři Obecního úřadu, Líšná č. 10, 751 15
Domaželice.
3. 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), nebo totožnost a
státní občanství jiného členského státu Evropské unie.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. 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 předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů
vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo
hlasovat ve volebním okrsku.

6. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku.

V Líšné, dne 9. 5 .2019

............................................
Hana Lounová
starosta obce
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