oZNÁMEŇ voLTČŮ\4

Inlonrrace o volbách do Evropského par'lamentu 2014
Volby do Evropského parlamentu sc uskutečníve dnech
pátek 23.kYětna 2014 od 1,Í.00 do 22.00 bodin
sobota 24. května 2014 od 08.00 do 1,l.00 hodin
Seznam volchních okřsků na úzcmíměst\se Ledenice
Vo]cbní okrsek
č. 1 - Ledenice

místo konánívoleb

společe ská místnost \' Domě s pqiQlq1qllkQqduu
adresa: Lcdcnice. Školrríčp' 588
(t'nezipatro - bezbariérový přístup v]i'tahem)
(pro voliče z Ledenic a Růžor'a)

č.2 - Zborov

požánrízbro.jnicc ve Zborovč
adrcsa: Zborov čp. 102 ( l.poschodí)
(pro voliče ze Zborova)

č. 3 _

ohrazení

požámí zbrojnicc v ohrazení
adre.J: ohr:r,/enl Čp' _lR (pilzelnl']
(pro r'oliče z ohrazcní a ohrazeníčka)

č. ,l _

Zalinv

klllt]]mí 7áiírcní \' Zalinl:ch
adresa: Zaliny čp. 43 ( přízen )
(pro loliče ze Zalin)

boqlqlg4lqlb

V těchto volbách mají právo volit občanéČeskérepubiiky, kteří neipozděii dru1rý den voleb
dosáhnou věku 18 let' nevznikla u nic1r překáŽka r'e r'ýkonu volebního práva a jsou zapsáni
r' sezarnu r'oličťtpro volby do Er'ropského pal]amentu. popřípadě'1r1asují rra voličský plukaz.
voličskó průkazy: Voliči, kteří se ve dnecl] voleb nebudou Zdržovat v místčs\'ého tn'a]ého
pobyu mohou nejpozději dne 8.května 2014 požádat o n'driní \'oličskéhopnrkazu' který
voliče opravňuje ve dnech volcb do Evropskélro parlamcntu k hlasování vjakérnkoli
volebninr okrsku na územíCeské rcpubliky'
Žádost o vydání vo]ičskéhoprukazu lze pod3t lra Ulat]u mčst)se Ledenicc, Námčstí 89
osobně v pracovních dech ťlřadu' nebo ]ze žádost'zaslat poštou, ar'šak v tomto případě musí
být podpis voliče na žádosti úředně ověiený. Zádostjc rnožnéZaslat i v elektťonicképodobč
podepsanou uznávaným elektronickýn podpisem vo]iče na tuto e-maí1ovou adlcsu|
radnice@ou'1edcnice.cz, nebo pťostŤed]ljctvírrr datové schránky. Fotmu1ář žádosti o vydání
voličskéhoprukazu na]eznele na webových stránkáclr rl'lvrv'lcdcnice'cz (formuláic)'
Žádost o vydání voličskéhoprůkazu musí být podána an€bo úřadu doručena nejpoztlěji
15 dnů přede dncm voleb' t.j. ve čtvrtek 8.května 2014 do 16.00 hodil. S]uŽba na Uřadu
městyse Ledenice bude v tento den zajištěna od 8'00 do 16.00 lrodin. I]řad měslyse vydá
voličský průkaz nejdřívc 8.května 2014 osobně vo]iči anebo osobě, která se plokáŽe plnou
mocí s ověřeným podpisem Žádajícího voliče. anebo jej vo1iči zašIe.
Hlasovací lístky pro volby do Evropského pallanentu budou vo]ičůmna úzenríměstyse
Lec1eníce dodárl'v nejpozději 3 den přede dnen \'o1eb. V případě. že dojde kjejich poškození
nebo zfuátě' n1ůže\'o]ič požádat vc volební místnosti okskovoL] volební komisi o \Tdání no\'é
kon'lpletrrí sady hlasovacích lístků'

Volič můžepožádat ze závažných' zejména Zdravotnich důvodůIJřad městyse Leclenice a ve
dncch r'o]eb okskovou volební komisi o to, aby moh1 h1asovat do přenosné volební schránky
ninro volební místnost' avšak pouze v úZemnín obr'odu volebnílro oksku' kde má trvalý
pobyl. o přenosnou vo]ebni schránku můZe \ollČ |o7ád!1 piedeln nJ Úiadu městyse
T.edenice osobně. nebo na telefonním čís]e387 995 357.

Hlasováni občanůčlenských států Evropské unie:
Na z/rk]a<lě ustanovení $ 29 odst' ] zákona č. 6212003 Sb.. o vo]bách do Evropskélro
pallamentu a o změně některých zákonů' ve Znění pozclčjšíchpředpisů, je pro občaÍajiného
členskéhostátu EYťopské unie, ktery má praro \olit a kteD hodli projcvit svou lúli
h]asovat ve volbách do Evropskél']o pa]Lamentu na tlzemi cc\lé repubJJk1 u obecrrího ťrřadu,
vjehož správním obvodu je pňh1ášen k tťvalému nebo přechoclnérnu pobytu, nejzazší lhůta
pro podínížádosti o zápis do seznanu voličůpro volby do Evropského parlamentu
,t0 .tén nřcíle .|nem voleb. ti. neděle t3.dubna 20l4 tlo 16.00 hodin. SluŽba na Uřadrr
městyse Ledenice bude v tcnto den zj ištěna od 8.00 do l 6'00 hodin.
na rvebových stránkách Ministerst\ a \ nitra ČR
všech druhů volcb nal€znete na
webových stránkách Českéhostatistického úřadu rvu'rv.volby.cz

Veškeréinformace

o Yolbách naleznctc

$vw.mvcť.cz (informačnísen'is _ volby). výsl€dky

Za [lřad městvse l,cdenice Jana Fuková

