
Městský úřad Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 230, 542 21,

vyřizule: Berger
V Peci pod Sněžkou 9.5.2019
tel. : 499B96215, 124/0111 66

Volby do Evropského parl€rmentu i

ve dnech 24. a 25. května 2019

oznámení o době a místě konáni voleb v obci

V souladu s § 32, odst. 2 zákonač.6212003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů v platném znění oznamuji, že

volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech
24. a 25. května 2019.

Volební místnosti budou otevřeny dne 24.5.2019 (pátek) od 1400 do 2200 hodin
a dne 25.5.2019 (sobota) od 800 do 1400 hodin.

v obci bvlv zřízeny dva volební okrskv:

Volební okrsek č. 1 - Pec pod Sněžkou, sídlo okrsku (volební místnost)
v zasedací místnosti MěÚ, čp. 230 v Peci pod Sněžkou pro voliče z části obce
Pec pod Sněžkou a objektů čp. 154 a 1,55, čp. 168 až I97, čp. 3I0 až 32l, čp.
327, čp.348, čp. 350 a čp.352 v části obce Velká Úpu.

Volební okrsek č. 2 - Vetká Úpu, sídlo okrsku (volební místnost) ve
spoleČenské místnosti polyfunkčního domu (bývalá základní škola), čp.236
ve Velké Úpě pro voliče z části obce Velká Úpa vy,jma objektů čp. I54 a I55,
čp. 168_ až l97, čp. 310 až 32I, čp. 327, ěp.348, čp. 350 a čp. 352 v části obce
Velká Úpu.

Každý volič je po příchodu do volební místnosti povinen prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským prukazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem (§ 36, odst. 3 zákona č. 6212003 Sb. o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákoniv platném znéní).
Volič, který je občanem jiného členského státu EU po příchodu do volební místnosti prokéůe
svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky veden
v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu.



Bez PředloŽení jednoho z výŠe uvedených platných dokladů totožnosti nebude voliči
umožněno hlasování (§ 36, odst. 4 výše citovaného zákona).

VoliČ, který ve volebním okrsku volí na voličský průkaz, je tento průkaz po prokázání své
totožnosti povinen odevzdat okrskové volební komisi.

VoliČ mŮŽe PoŽádat ze závaŽných, zejména zdtavotních 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, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V Peci pod Sněžkou, dne 9. května 2019.

ď2il.
Alan Tomáš
starosta měs


