OBEC SMILOVICE, okres Frýdek-Místek

Oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Smilovice podle § 32 odst. 2. zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu dne 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hodin

Obwieszczenie o czasie i miejscu odbywania się
wyborach do Parlamentu Europejskiego
Starosta gminy Śmiłowice informuje (zgodnie z § 32 odst. 2. Ustawy Nr 62/2003 Dz.U., o wyborach
do Parlamentu Europejskiego oraz o zmianie innych ustaw, z późniejszymi zmianami):
Wybory prezydenta odbędą się
w piątek dni 24. maja 2019 od godz. 14:00 do godz. 22:00
oraz w sobotę dnia 25. maja 2019 od godz. 8:00 do godz. 14:00

Místem konání voleb je:
Miejscem odbywania się wyborów jest:

Okrsek číslo:

Volební místnost:

Pro voliče hlášené k trvalému pobytu:

Obwód wyborczy nr:

Lokal wyborczy:

Dla wyborców z pobytem stałym:

Kulturní zařízení obce
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Dom kultury

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).
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.
Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání
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totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo celá ulice, nejsou vypsána v popisu okrsku
jednotlivá čísla popisná.

Wyborca będzie dopuszczony do głosowania, kiedy okaże się dokumentem umożliwiającym stwierdzenie jego
tożsamości oraz obywatelstwa Republiki Czeskiej (ważnym dowodem osobistym, paszportem zwykłym,
dyplomatycznym czy służbowym lub okazaniem innego dowodu tożsamości Republiki Czeskiej) .
Każdy wyborca otrzyma karty wyborcze 3 dni przed datą odbywania się wyborów do Parlamentu Europejskiego. W
dniach wyborów wyborca może otrzymać karty wyborcze również w lokalu wyborczym.
W celu zapewnienia porządku oraz godnego przebiegu głosowania w lokalu wyborczym, zobowiązuje się wszystkich do
postępowania zgodnie ze wzkazówkami przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej. Każdy wyborca ma
obowiązek przed oddaniem głosu udać się do specjalnego pomieszczenia przeznaczonego do głosowania, w
przeciwnym wypadku obwodowa komisja wyborcza uniemożliwi mu głosowanie.
Wyborca legitymujący się w lokalu wyborczym zaświadczeniem o prawie do głosowania jest zobowiązany, po
okazaniu tożsamości oraz obywatelstwa, oddać zaświadczenie obwodowej komisji wyborczej.
W opisie obwodu nie są rozpisane poszczególne numery ulic w przypadku, gdy w skład obwodu wyborczego
wchodzi cała część gminy lub cała ulica.

Ve Smilovicích dne 6. 5. 2019

Ing. Miroslav Sikora v.r.
starosta
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