Obecní úřad Nebovidy
Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE
k volbám do Evropského parlamentu ve dnech 24. – 25. května 2019
Hlasování na voličský průkaz
Ve volbách do Evropského parlamentu je možné hlasovat také na voličský
průkaz, který opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na
území České republiky. Voličský průkaz vydá voliči obecní úřad v místě
trvalého pobytu na základě písemné žádosti. Pokud volič zasílá žádost o vydání
voličského průkazu poštou nebo jeho žádost doručí na obecní úřad jiná osoba,
musí být podpis žadatele úředně ověřen. Volič může požádat u obecního úřadu o
vydání voličského průkazu také osobně a vyhotovit žádost na tomto úřadě;
potom není třeba, aby byl jeho podpis na písemné žádosti úředně ověřen, neboť
příslušný pracovník na obecním úřadě, kterému volič žádost předává, může
nahlédnutím do platného občanského průkazu předloženého voličem ověřit jeho
totožnost a učinit o tom záznam.
Žádost o vydání voličského průkazu lze podat od vyhlášení voleb, nejpozději
však musí být doručena obecnímu úřadu do 17. května 2019.
Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 9. května 2019, předá
voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s
ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle na udanou adresu.
Vyškrtnutí ze seznamu voličů z důvodu přestěhování
Občané - voliči, kteří se přestěhují v době od 14. dubna 2019 do 22. května
2019, jsou automaticky vyškrtnuti ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu v místě svého předchozího trvalého pobytu a v místě svého nového
trvalého pobytu budou moci hlasovat pouze v případě, že předloží potvrzení o
vyškrtnutí vydané na základě jejich žádosti obecním úřadem v místě
předchozího trvalého pobytu.
Je možné, aby volič, který hodlá změnit místo svého trvalého pobytu do 17.
května 2019 (nejzazší lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu),
požádal nejprve o vydání voličského průkazu, který mu pak umožní hlasování
v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky.

