INFORMACE PRO VOLIČE K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU, KTERÉ SE KONAJÍ VE DNECH 23. A 24.5. 2014
1. Změna trvalého pobytu po 13. 4. 2014
S ohledem na nové ustanovení § 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou voliči, kteří se
přestěhují v době od 14. 4. 2014 do 21. 5. 2014 do jiné obce 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.
Případně je možné, aby volič, který hodlá změnit místo svého trvalého pobytu do 8. 5. 2014
do 16:00 hodin (nejzazší lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu), požádal
nejprve o vydání voličského průkazu, který mu pak umožní hlasování v kterémkoli volebním
okrsku.
O potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu mohou
voliči, kteří se v době od 14. 4. 2014 do 21. 5. 2014 přestěhují z Prahy 10 do jiné obce
(městské části, města, městyse, obce) požádat u Úřadu městské části Praha 10 – odbor
občanskosprávní, Vršovická 68, 5. patro, budova C, číslo dveří 520.

2. Voliči, kteří budou pobývat ve dnech voleb ve zdravotnickém, sociálním či
obdobném zařízení na území m.č. Praha 10 a
•

mají trvalý pobyt ve zdejší městské části, ale v jiném volebním okrsku, než je výše
uvedené zařízení, nemohou být zapsáni do seznamu pro volby do EP vedeného
zdejším úřadem - mohou volit pouze na voličský průkaz

nebo
•

•

nemají trvalý pobyt ve zdejší městské části, mohou být zapsáni do seznamu pro
volby do EP vedeného zdejším úřadem nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (tj. do
3.5.2014).
pokud do takovéhoto zařízení nastoupí později (po 3.5.2014) a budou zde pobývat ve
dny voleb, pak mohou rovněž volit pouze na voličský průkaz, o který do 15 dnů přede
dnem voleb musí požádat svůj místně příslušný úřad.

Případné dotazy na tel. 267 093 368, 267 093 415. Bližší informace na www.praha10.cz
odkaz volby do Evropského parlamentu 2014.

