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Vyřizuje: Lukáš Malina, starosta
Tel.:        604 955 228 
                                                                                V Petrovičkách   9.5.2019

Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského  parlamentu  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č.
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“).

Věc
Oznámení

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Petrovičky v souladu § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
oznamuje, že:

1. Volby se uskuteční

dne 24. 5. 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 25. 5. 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin,

2. Místo konání voleb je

místnost v budově obecního úřadu, Petrovičky čp. 1, PSČ 508 01 Hořice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky nebo jiného členského státu a že je na území České republiky přihlášen k trvalému 
nebo k přechodnému pobytu (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky a nebo cestovním pasem).

4. Každému voliči budou dodány nejdéle 1 den před dnem zahájení voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.     

Vyvěšeno:   9.5.2019

Sejmuto: 26.5.2019

                                                                                                                                Lukáš Malina
                                                                                                                                    starosta                 
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