Základní informace o volbách do Evropského parlamentu
ve dnech 24. a 25. května 2019,
pro občany MČ Praha – Dolní Měcholupy
Volby do Evropského parlamentu se konají na území České republiky

v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Volby do Evropského parlamentu na území ČR upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
za předpokladu, že




nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné
nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a
je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský
průkaz

Volič může ze závažných zdravotních důvodů požádat úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své
členy s přenosnou volební schránkou. Před volbami o ni lze kdykoli požádat na tel. 272 706 441.
Volby se budou konat ve dvou volebních okrscích:
1. volební okrsek č. 29001, sídlo: Základní škola Dolní Měcholupy, Kutnohorská 36
2. volební okrsek č. 29002, sídlo: budova ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37
Adresu volební místnosti naleznou voliči na obálce, v níž jim budou domů doručeny hlasovací lístky.
Volič může také hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský
průkaz. Voličský průkaz vydává Úřad MČ pouze občanům s trvalým pobytem na území městské části Praha –
Dolní Měcholupy. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:
-

osobně nejpozději do 22. května 2019 do 16.00 hodin
písemně tak, aby žádost byla na ÚMČ doručena nejpozději do 17. května 2019, písemná žádost musí
být opatřena ověřeným podpisem nebo zaslána v elektronické podobě do datové schránky

Úřad MČ předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď osobně nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče anebo jej voliči zašle na adresu.
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Hlasovací lístky je možné
si vyžádat i ve volební místnosti.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Ve volební místnosti volič musí prokázat svojí totožnost a
státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
ČR, případně cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu
hlasování umožněno. Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, opatřenou úředním
razítkem, s kterou půjde za volební zástěnu. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro
který chce hlasovat. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit
preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Poté vloží volič hlasovací lístek do
úřední obálky a tu pak před okrskovou volební komisí vloží do volební schránky.
Více informací o volbách do Evropského parlamentu lze získat na stránkách www.mvcr.cz

