f,ohda'ii6č
oZNÁMení vot-tČŮu
o době a místě konánívoleb do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. května 2019

starosta města Lázně Bohdaneč v sou]adu s ustanovenim $ 32 odst 2zákonaó' 62i2003' o vo|bách do
Evropského par|amentu ao změně některých zákonů, ve znění Účinném do1'3'2019,

inÍormuje:

1'

Vo|by do Evropského par|amentu se Uskutečni

v pátek 24' května 20'l9 od 1400 hodin do 2200 hodin a
V

sobotu dne 25' května 2019 od

2'

800

hodin do

1400

hodin'

lVistem konání voleb

ve vo|ebnim okrsku č' 1
je vo|ebni místnost

č1

Základníškola, Masarykovo nám. í10

pro voliče pod|e mista, kde jsou přlhlášeni k trva|ému pobytu] cihelna, Dr. Tyrše, DružstevnÍ,Gočárova,

Horka, Langrova, Masarykovo nám', Pernštýnská,

Za

Sokolovnou,

Za Školku,Vilémova,

Podhaltýřská'

ve volebnim okrskl č' 2
je volebni mistnost ZákladnÍ škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice, Na Lužci 660
pro vo|iče pod]e místa, kde jsou přih|ášeni k trva|ému pobytu: Dukelská, J. Žižky, Lipová, Na Kopřivníku,

Na Lužci, nám. Bratranců Veverkových, Pod BřÍzami, Pod Kasárny, Pod Vodárnou, Protifašistických
bojovníků,sluneční,Spojovací, Štefánikova, Topolová, V Lískách, Vodárna, Zborovská,

ve vo|ebntm okrsku

č3

je volebni mistnost č' 2 Základní škola' Masarykovo nám.

íí0

pro voliče podle mista, kde jsou přih|ášeni k trvalému pobytul A. Dvořáka, Háiovn-a, Husova, Ječná, J.
Veselého, K Lihovaru, Kosinova, L. Janáčka, Luění, PolnÍ, Sádka, Sipkova, Skroupova, zitná, Na
Baště, Za Pivovarem.

BohdáiiEě
3.

VoiĎům _ občanům Česke republiky bude umoŽněno h|asováni po prokázáni jejich totoŽnosti a
státního občansfui Českérepub|iky p|atným občanským průkazem nebo platným cestovnim,
uvedené skutečnosti
dip|omatickým nebo s|uŽebnim pasem Ceské repubIiky' NeprokáŽe
stanoverý-i dokIady' nebude r"u l- asovári umoŽněno'

li

4.

VoIičům_ obianům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasováni po prokázáni
jejich totoŽnost a státniho občanstvi jiného č|enskéhostátu Evropské unie, a to průkazem o
povo|eni k trvalému pobytu nebo pofurzením o přechodném pobytu na územi Českérepub|iky ci
]iným průkazem'

5.

H asovaci ístky budou vo|ičůmdodány do domácnostÍ nejpozději v úterý 21. května 2019, Ve dnech
vo|eb volič můŽe tyto obdrŽet i ve voIební mistnosti'

6.

Vo|ičský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasováni v1akémko|iv vo|eQnim okrsku na
Územi Českérepubliky'

7.

KaŽdý vo|]č se musi před hlasovánim odebrat do prostoru, určenéhopro Úpravu h|asovacich listků,
jinam mu okrsková voIebni komise hIasováni neumoŽni'

B

K

zajištěnípořádku

a

důstojného průběhu hiasování

ve volební místnosti je vo|ič povinen

uposlechnout pokynů předsedy okrskové voIebnl komise'

L

Vo|ič můŽe poŽádat ze závaŽných, zejména zdravotnich důvodů,městský Úřad a ve dnech vo|eb
okrskovou vo|ebni komisi o to, aby moh| h|asovat mimo volební místnost' a to pouze v územnim
obvodu volebniho okrsku.

Lázně Bohdaneč dne 9' 5. 2019
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starosta

Na ÚřednÍ desce vyvěšeno dne 9. 5' 2019

