Volby do Evropského parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu (EP) se v České republice (ČR) uskuteční ve dnech 24. a 25. května
2019. Vlastní hlasování proběhne v první den voleb, tj. v pátek 24. 5. 2019, v době od 14:00 do 22:00 hodin a
v druhý den voleb, tj. v sobotu 25. 5. 2019 v době od 8:00 do 14:00 hodin. Následně, v sobotu 25. 5. 2019,
ihned po uzavření volebních místností, proběhne vlastní sčítání hlasů.
Voličem pro volby do EP je každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019, dosáhl věku
nejméně 18 let a občan jiného státu Evropské unie (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 25. 5. 2019,
dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb, tj. od 10. 4. 2019 přihlášen
k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR. Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán
v seznamu voličů do EP a nenastanou-li u něho překážky ve výkonu volebního práva pro volby do EP,
kterými jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa)
a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).
Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. 4. 2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby
do EP údaje ze stálého seznamu voličů, čímž je každý občan ČR, zapsán automaticky do seznamu voličů
pro volby do EP. Občan jiného členského státu EU, který má právo hlasovat a není ještě v seznamu voličů
veden (zde je občan jiného státu EU veden automaticky pouze pokud v minulosti již ve volbách do EP hlasoval
a nepožádal o vyškrtnutí ze seznamu) a má zájem volit, musí podat žádost o zápis do seznamu voličů pro
volby do EP (občan jiného státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do EP, ani ve volbách
do zastupitelstva obcí), případně žádost o přenesení údajů pro volby do EP (občan jiného státu EU, který
na území ČR již hlasoval ve volbách do zastupitelstva obcí a je zapsán v dodatku stálého seznamu voličů).
Žádost je nutno u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je volič přihlášen k pobytu, podat osobně, a to
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 14. 4. 2019 do 16:00 hodin.
V tento den bude Městský úřad v Kostelci nad Orlicí pro tyto účely otevřen od 8:00 - 16:00.
Postup pro voliče, kteří změní místo trvalého pobytu po zápisu do seznamu voličů (14. 4. 2019) je k dispozici
na níže uvedeném internetovém odkazu:
https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-o-podminkach-hlasovani-vevolbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu a může
požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět
nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Dva dny před dnem voleb, tj. 22. 5. 2019, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů do EP, okrsková volební komise hlasování neumožní. To
neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního
seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do
EP v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
Od vyhlášení voleb (17. 1. 2019) může volič, který nebude moci nebo nechce volit ve svém volebním okrsku,
požádat o vydání voličského průkazu. O voličský průkaz může volič požádat u obecního úřadu, který vede
seznam voličů pro volby do EP podle místa trvalého pobytu buď osobně, a to nejpozději do středy
22. 5. 2019 do 16:00 nebo písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem voliče, či v elektronické
podobě prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby – voliče, nestačí pouhý
mail). Obě písemná podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj.
do pátku 17. 5. 2019 do 16:00 hod. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. od čtvrtka 9. 5. 2019, a to buď osobně, nebo lze voličský průkaz zaslat na uvedenou
adresu, případně může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho
odevzdat okrskové volební komisi.
Hlasovací lístky pro volby do EP jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně s uvedeným číslem
kandidujícího subjektu určeným losem. Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého
pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 21. 5. 2019, případně budou k dispozici ve všech volebních
místnostech.
Vlastní hlasování probíhá ve volebních místnostech, které jsou pro jednotlivé volební okrsky stanoveny
starostou města. V Kostelci nad Orlicí je, podobně jako v minulých volbách, stanoveno pro volby do EP
celkem 7 volebních okrsků s těmito volebními místnostmi:

okrsek č. 1
okrsek č. 2
okrsek č. 3
okrsek č. 4
okrsek č. 5
okrsek č. 6
okrsek č. 7

Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí, budova Komenského – sborovna
Komenského 80, 517 41 Kostelec nad Orlicí POZOR ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
Sdružený klub Rabštejn – sál
Palackého náměstí 36, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Sdružený klub Rabštejn – klubovna
Palackého náměstí 36, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Klub seniorů Pohoda,
Jiráskovo náměstí 69, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Městská knihovna – sál
Krupkova 1154, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Základní škola Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí, budova Na Skále – učebna
Drtinova 662, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Hasičská zbrojnice v Kostelecké Lhotě - klubovna
Kostelecká Lhota, 517 41 Kostelec nad Orlicí

O době a místě konání voleb v obci informuje starosta obce zveřejněním způsobem v místě obvyklém
nejpozději 15 dnů přede dnem konání voleb, tj. do 9. 5. 2019.
Každý volič může v těchto volbách do EP hlasovat pouze jednou s tím, že hlasuje osobně a jeho
zastoupení není přípustné.
Ve volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním
průkazem. Občan jiného členského státu EU tak učiní průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním
pasem, občanským průkazem nebo potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude občanovi hlasování umožněno.
Po prokázání totožnosti volič obdrží od volební komise úřední obálku opatřenou úředním razítkem a
případně i sadu hlasovacích lístků (pokud si hlasovací lístky nepřinese s sebou). Následně vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde si vybere jeden hlasovací lístek toho kandidujícího
subjektu, který chce volit, případně provede jeho úpravu. Na vybraném hlasovacím lístku může volič udělit
preferenční hlas nejvýše dvěma kandidátům, a to tím, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud budou
zakroužkovány více jak dva kandidáti, k preferenčním hlasům se nebude přihlížet. Voliči, který se neodebral

do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Po té volič vloží vybraný, případně upravený, hlasovací lístek do úřední obálky a po opuštění prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží úřední obálku s jedním hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky. V případě vložení více jak jednoho hlasovacího lístku se jedná o
neplatný hlas voliče. Neplatné jsou rovněž přetržené hlasovací lístky, hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky, nebo které nejsou na předepsaném tiskopise.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední
obálku vložit i do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, a to však pouze
v rámci svého volebního okrsku. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou lze v době před
zahájením hlasování podávat osobně během úředních hodin na MěÚ Kostelec nad Orlicí, budova A,
kancelář A-104 (matrika) u Ing. Hynkové nebo Ing. Duchoňové, nebo na tel. 778 768 597, 778 493 604,
případně zasílat na e-mail: ehynkova@muko.cz, jduchonova@muko.cz. Po zahájení hlasování je třeba v
této věci kontaktovat přímo příslušnou volební komisi.
Aktuální a podrobnější informace k problematice voleb do Evropského parlamentu jsou k dispozici na níže
uvedených internetových odkazech:
https://www.kostelecno.cz/evropsky-parlament-2019/ds-1286/p1=15235
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx
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