Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. a sobotu 25. května 2019.
V první den voleb – v pátek 24.05.2019 – proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00
hodin, druhý den voleb – v sobotu 25.05.2019 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00
hodin.
Sčítání hlasů proběhne v sobotu 25.05.02019 ihned po uzavření volebních místností.
Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR,
který alespoň druhý den voleb, tj. 25.05.2019, dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného
státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 25.05.2019, dosáhl věku 18 let a je po dobu
nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (10.04.2019) přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu na území ČR.
Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do Evropského parlamentu je
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa)
a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku
rozhodnutí soudu).
VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Od vyhlášení voleb (08.01.2019) může volič, který nebude moci volit ve svém volebním
okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné
nejdříve od čtvrtka 09.05.2019 na Městském úřadě Kunštát, dveře č. 202, v úředních
hodinách: pondělí, středa: 8:00–11.30 a 12:00–17:00 hod., nebo dle dohody.
Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede seznam voličů pro volby
do Evropského parlamentu, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského
průkazu), nejpozději do středy 22.05.2019 do 16:00 hod.
Žádost o vydání voličského průkazu lze podat v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí
být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku
17.05.2019 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.
Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou
výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), případně může průkaz převzít
i osoba, která se prokáže plnou mocí žádajícího o vydání voličského průkazu.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území
České republiky.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:
Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek,
na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů
vyznačit přednostní hlasy. Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

HLASOVACÍ LÍSTKY:
Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději
21.05.2019, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.
VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na email: mu@kunstat-mesto.cz, tel.: 515 534 306 (uveďte prosím jméno, příjmení voliče,
adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).

