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Starosta městvse

Poslevtnutí informace o době a místě konúnívoleb do Evropského Daramentu
Stařosta městyse Koloveč podle s 32 odst. 2 zákona č' 6212003 Sb'. o vo]bách do E.ýropského
parlamentu a o změně někteďch zákonů Ve zněni pozdějších předpisů

Oznamuje:

])

volby do Eýtouského parlamenfu se uskuteč í:

y pátek dne

23.05'2014

v době od

v sobotu drre 2.l.05.201iÍ v

2)

době od

1,l.00 do 22.00

hodin

a

08.00 do 14.00 hodin.

Místem konónívoleb:
Je volební okrsek č. 1 _ KoloYeč, U stařé Fary č.p.l42 _ obřadní místnost
přo volíčebydlícív KoloYči a Zichově.

Voliči, občanu Českérepubliky.

l,ilasování poté, kdy prokáŽe svou totožnost
a státní občanství Ceské republik}. platným občanským pnrkazem nebo p]atným cesto\1]ím,
diplonatickým nebo služebním pasen Českéťepublikv anebo cesto\'ním průkazen'
.

br-Lde Lrrnožněno

-voliěi"kte{ je občanem jiného členskéhostátu. bude umožněno hlasování po prokázání
totoŽnosti a občanstvíjiného členskéhostátu. vo1iči' ktelý tak neučiní'nebude l asovrání

umožněno.
.Voliči. kteqi není zapsiín ve výpisu ze seznamu loličůpro volby do Evropského pallamentu,
oksková volební komise hlasování neumožní. To neplatí. pokud volič hlasuje na voličský
prukaz nebo piedložípot\'Tzení o r1škrtnutí ze zv1áštního seznamu r'o1ičůvedeného
zastLlpite]ským úřadem nebo potvŽení o \'yšktnutí ze seznamu voličůpro volb"v do
E\Ťopského parlamentu v souvis]osti se změnou tn'alél]o pobytu.
. KaŽdému voliěi budou dodány 3 dny přede dnem vo]eb hlasovací lístky' ve dnech voieb
volič můžeobdržet hlasovací 1ístk1'íve volební místnosti'
. K zajíštěnípořádku a důstojného pruběhu hlasovárrí ve volební místnosti je každý por'irren
uposlechnout pokynů předsedy oksko\'é \'o]ební komise' KaŽdý volič se musí před
hlasováním odebÉt do plostoru Wčenéhoplo úplavlr hlaso\.acích iístků.jinak mu oksko\á
volební komise hlasování neumožní.
Ing' Václav Pergl. v.r'
stalosta městyse Koloveč

Vyvěšeno dne: 07.05'2014
Sejmuto dne:

Úřad městyse Ko|oveč
U staré Fary 142

345 43 Koloveč

