
 

OZNÁMENÍ 
o době a místě konání 

voleb do Evropského parlamentu,   
 
     Starosta města Lázně Bělohrad podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),   

oznamuje: 
 

1. Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu se uskuteční  
 

               v pátek    dne 24. května 2019 od  14
 00

 hodin     do  22 
00

 hodin 
     a        v sobotu            dne 25. května 2019 od    8

 00
 hodin     do  14

 00
 hodin 

 

 

2. Místem konání voleb 
 

v okrsku č. 1 
je místnost pro hlasování – Základní škola K. V. Raise – Lázně Bělohrad, Komenského čp. 95 

pro voliče s adresou trvalého pobytu 
v ul. Havlíčkova, Husova, Jiráskovo nábřeží, Komenského, Kostelní, T. G. Masaryka, Nádražní, 
Nerudova alej, Malé náměstí, Vachkova, Václavská, V Lukách, Vojtíškova, U Lva, U Bažantnice, Za 
Mostem, Zámecká, Zborovská a v Dolní Nové Vsi, 

 

 v okrsku č. 2 
 je místnost pro hlasování – Hasičská zbrojnice  – Lázně Bělohrad, Barákova čp. 419 

      pro voliče s adresou trvalého pobytu 
v ul. Barákova, Bezručova, Harantova, Jínova, Karla Moora, Kpt. Jaroše, Kotykova alej, Lázeňská, 
Leontiny Mašínové, Macharova, Máchova, Na Zátiší, náměstí K. V. Raise, Rašínova, Pacákova, 
Štefánikova, Třetí strana, Tyršova, U Kačírku  a Žižkova,  

 

 v okrsku č. 3 
 je místnost pro hlasování - bývalá škola – Brtev čp. 78 

 pro voliče s adresou trvalého pobytu v Brtvi, 
 

 v okrsku č. 4 
 je místnost pro hlasování - Kulturní dům „ JISKRA“ - Horní Nová Ves čp. 139 

 pro voliče s adresou trvalého pobytu v Horní Nové Vsi, Uhlířích a Dolním Javoří, 
 

 v okrsku č. 5 
 je místnost pro hlasování - Kulturní dům – Hřídelec čp. 18 

 pro voliče s adresou trvalého pobytu v Hřídelci, 
 

 v okrsku č. 6 
 je místnost pro hlasování - Kulturní dům – Lány čp. 60 

 pro voliče s adresou  trvalého pobytu v Lánech, 
 

 v okrsku č. 7 
 je místnost pro hlasování – Dům s pečovatelskou službou, Prostřední Nová Ves čp. 2  

              pro voliče s adresou trvalého pobytu v Prostřední Nové Vsi a Zahradní ul. 
 

3. Voliči, občanu České republiky, po příchodu do volební místnosti bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

  
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet 

hlasovací lístky ve volební místnosti. 
 
5. Pro volby do Evropského parlamentu vloží volič v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků do úřední 

obálky jeden hlasovací lístek. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit 
preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na 
jeho posuzování vliv. 

. 
 

 
 
V Lázních Bělohradě 7. května 2019 
 
 
 

Ing. Pavel Šubr 
starosta 


