
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech
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Právo volit mají kromě občanů České republiky starš'ah 18 let i občané ostatn'rch
členských zemí Ewopské unie, pokud jsou v den voleb alespoň 45 dnů přihlášeni
k trvalému či přechodnému pobytu v České republice, Právo být volen mají kromě
českých občanů starších 21 let i další občané Evropské unie, pokud jsou v den voleb
alespoň 45 dnů pňhlášeni k trvalému či přechodnému pobytu v České republice.

Občan jiného členského státu EU, kte4ý má právo volit a není veden v dodatku
stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského
parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, vjehož
gprávním obvodu je přihlášen k trvalému nebo k přechodnému pobytu na území
Ceské republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb žádost o zápis do
seznamu voIičů pro volby do Evropského parlamentu.

K ádosti musí být pňložena kopie dokladu osvědčující přihlášení žadatele k trvalému
pobytu nebo kpřechodnému pobytu na území České republiky, azároveň čestné
prohlášení žadatele, ve kterém uvádí svoji státní př'slušnost, místo pobytu, adresu
volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve
volební evidenci, ato, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze
na území České republiky,

Občan jiného členského státu, ktený je veden v dodatku stáIého seznamu
voIičr}, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území
České republiky tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb podá u obecního
úřadu, ukterého je vdodatku stálého seznamu veden, žádost o přenesení svých
údajů zdodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského
pariamentu. K této své ádosti rovněž přiloží čestné prohlášení

Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb informuje o tom, jak byla jeho
žádost vllřzena,

Ode dne vyhlášení voleb může vo|ič požádat o vydání voličského průkazu, a to
písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím
datové schránky, doručenýrn nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu.
Osobně lze požÁdat o vydání voličského průkazu nejpozději do středy 22,5.2019,

Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádalícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz opravňuje voliče
ve dnech voleb do Ewopského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku
na území České republiky.
Záďosti o zápis do seznamu voličů ažádosti o r,ydání voličského prukazu je
možné podávat jižnyní na Obecním úřadě v Račicích-Pístovicích, Račice čp.72,
tel.: 51,7 443 786,

e-mail : raqiqe. pi stov i ce@emai l.cz

Další informace k volbám do Evropského parlamentu budou pruběžně
zveřejňovánanawebové stránce, www.racice-pistovice.cz, v rubrice ,,Volby".

Podrobné informace nalemete na internetové stránce Ministerstva vnitra ČR,
yy-,]l1w]y.m_ye_í,9z v rubrice Volby, Volby do Evropského parlamentu.


