Obecní úřad Roudné
Roudenská 120, 370 07 České Budějovice

Volby do Evropského parlamentu
Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod
číslem 4/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna 2019, volby do Evropského parlamentu.
Za den vyhlášení voleb se považuje 17. leden 2019.

Zajištění voleb:
Kontakt:

Obecní úřad Roudné
Ing. Jana Gramanová
386 466 614
723 933 380
jana.gramanova@roudne.cz

Termín konání:
Pátek
24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin
Sobota 25. května 2019 od 08:00 do 14:00 hodin
Místo konání:
budova Obecního úřadu Roudné
Roudenská 120, 370 07 Roudné

Volební právo do Evropského parlamentu na území ČR:
•

•

Státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let (občan
s trvalým pobytem na území ČR je zapsán ve stálém seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu
Státní občan jiného státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je ke
druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu či přechodnému pobytu
na území ČR a je zapsán na základě své žádosti do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu u místně příslušného obecního úřadu
Více informací na webových stránkách MVČR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IČ: 00245372, telefon: 386 466 861, e-mail:obecroudne@roudne.cz
Bankovní spojení: Raiffeisenbank České Budějovice, číslo účtu: 3300033/5500

Voličské průkazy:
Od 17. ledna 2019 si mohou občané dle § 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., a o
změněn některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů podat písemnou žádost o vydání
voličského průkazu:
- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče
- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
- osobně
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je 17. května
2019.
Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu je 22. května 2019.
Počátek lhůty pro vydání nebo odeslání voličského průkazu je 9. května 2019.
Posledním dnem pro vydání voličského průkazu je 22. května 2019.

Hlasovací lístky:
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

