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Oznámení o době a místu konání voleb 
 
starosta obce České Meziříčí podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 
 
1. Volby do Evropského parlamentu se konají 
 dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
 dne 25. května 2019 od   8.00 hodin do 14.00 hodin. 
 
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v budově OÚ, Bož. Němcové 61 
pro voliče bydlící v Českém Meziříčí, ul. Al. Jiráska, Bož. Němcové, Jana Výravy, Julia Fučíka, 
Krátká, Malé Meziříčí, Mochov, Mochovská, Na Nábřeží, Na Štěpnici, Nad Dědinou, Nerudova, 
Nová Ulice, Osvobození, Sokolská, V Poli, Vranov, Zahradní, Záhumenská; 
 
ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v budově bývalé školy ve Skršicích, Skršice 13 
pro voliče bydlící v Českém Meziříčí, část obce Skršice, Tošov. 
 
3. Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdržel. 
 
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky. 
 
5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 
6. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak 
označené hlasovací lístky nové. 
 
7. Voliči, který se neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích útků, okrsková volební 
komise hlasování neumožní. 
 
8. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou pokyny předsedy okrskové volební 
komise a jsou závazné pro všechny přítomné. 
 
 
 
V Českém Meziříčí, dne 09. 05. 2019 
                           

Ing. Milan Žďárek  
           starosta 


