NÍ o DoBĚ A MÍSTľxoľÁľÍvor,Eľ

o
V souladu s ust.
o změně
1.

$ 32 odst. 2 zátkonač.62/2003 Sb., o

volbách do Evľopského parlamentu a
některych zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů, oznamuji:

Volby do Evľopského parlamentu se uskuteční:
o v pátek dne24. května 2019 od 14.00 hodÍn do22.00 hodin a
o v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb

o

o

ve volebním
č. 1 - Dolínek
- je volební místnost v ľodnémdomku Vítězslava Hálka v Dolínku,
náměstí Vítězslava Hálka čp. 3, Dolínek, odolena Voda,
- pro voliče bydlícív části města Dolínek a místníčást Čenkov.
ve volebním o
č).2 _ dolní část města Odolena Voda
je
volební místnost v kanceláři Bytového druŽstva Dubina II v čp. 459, ulice Nad Štolami,
Odolena Voda,
- pľo voliče bydlícípodle místa, kde jsou přihlášeni k tľvalému pobýu - v dolní části města

čp. 1, 4,6,72_73,77_96,99_129,13l_I32, I39, l4l,143, I49, I5T-I57, l59, 164-168,
170-182, lg4-r94, 196-199, 207-210, 3lg, 320-326, 32g-347, 371, 377-391, 402499,
505-506, 509-5 1 2, 5 1 5-700.

o

okľskuč.3_sídliště
Voda
je volební místnost v Závodním klubu Aęľo velký sál' Revoluční čp. 305, odolena Voda,
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - v homí části města
- čp. 10'
ve vole
-

76,97_98,130,133_136,14Ż,T44_148,150,158,160_162,169,183,195,200-206,2t1_'

301, 308-3 13, 317, 327, 349, 370, 372, 490-504, 507, 513-514.

o

- sídlištěodolena Voda
je volební místnost v Zźlvodnímklubu Aero klubovna č. 9, Revolučníěp. 305, odolena
Voda,
- pro voliče bydlícípodle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobyu - v horní části města
čp. 302-305, 350_369 a 40I.
ve volebním okľsku č,.4
-

3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totoŽnost a státní občanstvíČeské
republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebnímpasem Čęskérepubliky anebo
cestovním pľůkazem nebo platným občanským pľůkazem.Volič, který je občanem jiného
členskéhostátu, pľokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanstvíjiného
členského státu.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do Evľopského parlamentu
hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voličę okľsková volębní komise dodázachybějící'
škľtanénebo jinak označenéhlasovací lístky jiné.
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