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MÍsrĚ xonÁnÍ voLEB

DO EVROPSXMNO PARI.AMEX\ITU

(

Starosta srrinátor)x) obce
$ 32 ziú<ona č- 62Í2003 Sb',
zákonťr' ve zrění pozdějších předpisri

poďe

....rnte.ft-..|.'

o volbách do Ewopského parlamentu

a o změně některých

oznil mu j e:
1.

Volby do Ewopského parlamentuse uskuteění:

il v pátek dne23. května 2014od 14.00 hodin &22.00 bodin
! v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do 14. 00 hodin.

a

2. MÍ;femkolÉrrívobbdo Ewopského parbrnenfu

ve volebním okrsku ě.

je rnlebnímístnost
pro voliče byďící v .....--.á.

3' Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokríže svou totožnost
a státní obč,anstvÍ.Votič po
pffchodu do volební místnosti prokiížesvou totoŽnost
a stiítní
platným
cestovním" diplomatic{ým nebo-sluŽebním pasem Českérepubliky
"bá;fuí-Č..ki'.p,íiity
anebo cestovxm pÁkazem nebo
qluhyT owansloým průkazen:- Volič, tt".y j" občanem ji"áil';*kého strítu' prokiížepo příchodu

do volební místnosti svou totožnost a občanswíjineho elensteho
sti{tu
4' KaŽdému voliči budou' dodány 3 dny přede dnem voleb
do Ewopského parlamentu hlasovací
lístky' Ve dnech voleb na Žádostvďiče okslova volební
komise dodá zachybějící, škrtanénebo jinak
označené hlasovací lístky jiné-
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Město Černošice
Městslcý úřad Čemošice- útvar interního auditu

Všem starostkám a
starostům ve správním
obvodu obce s rozšířenou
působností Černošice

Podskalská 1É:9al19
120 00

Praha2

Vyřizuje: lng. Anna Hrabáková
TeleÍon: 221982 366,723 504 573
E-mail: anna. hrabakova@mestocernosice-cz

Naše č.j. : MUCE 22438pa# Ul^

V Praze 23, 4.2414

VáŽená paní starostko,
váŽený pane starosto,

s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. 5" 2o14 a 24. 5.2014
podle zákona ě. 62Í2aa3 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně někter'ých
zákonů, ve znění pozdějšich předpisů, bude zajištěno vydávání občanských prukazů pro
v souvislosti

potřeby občanů,kteří hodlaji vyuŽít svého volebního práva.
občansképrůkazy v den voteb vydává Správní odbor Městského úřadu Černošice,pracoviŠtě
Podskalská 19, Praha 2, 1. patro. následně:
í4:00 -22:Úo hodin
23.5.2014 (pátek)
8:00 -'t3:30 hodin.
24. 5.2014 (sobota)

o

moŽnosti výše uvedené skutečnosti, prosím, infomrujte okrskovou volební komise ve VaŠem
volebnírn obvodu a své občany.
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lng. Anna Hrabáková

Íntemíauditor
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