
Dle  rozhodnutí  prezidenta  republiky č. 24/2014 Sb. ze dne 19.února 2014 o  
vyhlášení  voleb do Evropského parlamentu konané na území České republiky 

ve dnech 23. – 24. května 2014  
 
                                                                         a  dále 
dle zákona č. 62/2003 Sb. , o volbách do Evropského parlamentu a o změně  některých dalších 
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 dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) 

dle § 32 odst.2 zákona 

 
o z n a m u j i  

 dobu  a místo  konání voleb v obci 
 

1) Volby do Evropského parlamentu, se uskuteční   
 

dne 23. května 2014          od   14.00  do   22.00 hodin   
 
dne 24. května 2014          od   08.00  do   14.00 hodin 
 

2) Místem konání voleb:  
 

v okrsku č. 1 – HORŠICE - je místnost pro hlasování: zasedací místnost 1.patro    
                                             OÚ, Horšice čp. 7 pro oprávněné občany s adresou  
                                              místa trvalého pobytu v Horšicích. 
 

v okrsku č. 2 – ÚJEZD - je místnost pro hlasování: klubovna SDH Újezd, Újezd  
                                         čp. 11 pro oprávněné voliče s adresou trvalého pobytu   
                                         v Újezdě 
 
3) Právo na území České republiky má každý občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18-ti let a občan jiného členského státu, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů 
veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu.  
 
4) Oprávněnému občanovi bude umožněno volit poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství  (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým 
nebo služebním průkazem  anebo cestovním průkazem). 
Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze 
jednou. 
 
5) Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději 3 dny před zahájením 
voleb. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební 
místnosti.  
 
  
V Horšicích, dne 7. května 2014 

 


