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OZNAMENI
o době a místě konání voleb do

Evropského parlamentu

Starosta obce Lutín podle $ 32 odst. 2 zákonač,.6212003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zžkon.ů

oznamuie:

1) Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 23. května 2014 oď 14.00 hod. do 22.00 hod. a

24.kvétna2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost: Auh ZŠ LutÍn _ Št otni ul. č. 80
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: BÍízová; Jana Sigmunda;
K Sídlišti č. p. L11' 145; K Trati; Na Zábraní; Na Záhumení; olomoucká;
Pohoršov; Růžová č.p. 148, 149,182,183, 184, 185; Slatinická; Školní;
Třebčínská; U Kapličky; U Mlýnku; U Parku; Za Rybníčkem; Zahrádlry.
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost: Aula ZŠ Lutín - Št olni ul. č. 80
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: K Sídtišti č.p. 179 - 181' 193'
204; Na Sídlišti č.p. 205 - 208; Růžová č.p. 151 _ 16L 167 _ 170,173 - 178,192.
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost: Auh ZŠ LutÍn _ Št olni ut. č. 80
pro voliče s adresou místa trvalého pobyťu v ulici: Na Sídlišti č.p. 280 _296.
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost: Kulturně společenské zaŤízenív Třebčíně č. 109
pro voliěe s adresou místa trvalého pobytu v Třebčíně.

Voliči bude umoŽněno hlasování poté, kdy prokaže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským prrikazem, cestovním,
diplomatickým nebo*služebnímpasem ČR, cestovním průkazem ČR); volič, který je
občanem jiného členského státu' prokáže svoji totožnost a občanství jiného členského
státu a že je natzemi ČR veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního
předpisu. Volič, kteý se dostaví do volební místnosti s voličským prukazem, je
povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento voličský prukaz odevzdat
oVK. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umoŽněno.

KaŽdému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič
může obďržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

oprávněný občan může ze závažných, zejménazdravotních důvodů požáďat
obecní úřad a ve dnech konání voleb volební okrskovou komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost. Pro zajištění hladkého pruběhu voleb
žádáme občany' aby se do seznamu občanů, kteří budou hlasovat do přenosné
urny, nahlásili nejpozději 1 den přede dnem voleb do Evropského parlamentu.
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V Lutíně dne 6. května 2014


