
O Z N Á M E N Í 

o době a místu konání voleb 

Starosta obce Byzhradec v souladu se zákonem 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“).  

Dle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu ve dnech 

23. a 24. května 2014 a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění  

 

o z n a m u j e: 

 

 

I.  

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 

hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. 
 

II. 

Místem konání voleb v obci Byzhradec je jednací místnost v budově obecního úřadu v obci 

Byzhradec . 

 

III. 

Voleb se mohou zúčastnit všichni občané České republiky a ostatních členských států 

Evropské unie, kteří dosáhli alespoň v druhý den voleb věku 18 let a jsou přihlášení 

k trvalému pobytu v obci Byzhradec mimo těch, kteří mají omezení ve volebním právu.  

 

IV. 

Hlasování bude umožněno jen tomu voliči, který před přistoupením k hlasování prokáže svoji 

totožnost a státní občanství České republiky občanským průkazem nebo cestovním pasem 

České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti těmito doklady, nebude mu umožněno 

volit.  

 

V. 

Každému voliči obce Byzhradec uvedenému ve stálém seznamu budou nejdéle 3 dny přede 

dnem konání voleb doručeny volební lístky těch stran, které se mohou zúčastnit voleb. 

Volební lístky budou k dispozici i v den konání voleb ve volební místnosti.   

 

VI. 

Za pořádek a průběh voleb ve volební místnosti  a jejím okolí zodpovídá okrsková volební 

komise, jejíž pokyny jsou v průběhu hlasování závazné pro všechny přítomné. 

 

VII.  

V případě nutnosti přerušit hlasování bude postupováno v souladu s platnými předpisy. 

 

 

 

V Byzhradci dne 8.5.2014                                                  Josef Kubec 

                                                                                            starosta obce  


