INFORMACE PRO KLIENTY HORSKÝCH LÁZNÍ
KARLOVA STUDÁNKA K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin
a
25. května 2019 od 08:00 do 14:00 hodin
Tyto informace jsou pro klienty, kteří budou ve dnech voleb přítomni v Horských lázních
Karlova Studánka, státním podniku a budou mít s sebou voličský průkaz vystavený předem
ve své obci.
Dále pro klienty, kteří se zapíší do seznamu voličů (nejpozději do 4. května 2019), který
bude k dispozici na recepci LD Libuše a poté předán obecnímu úřadu v Karlově Studánce
k následnému odeslání obecnímu úřadu v místě bydliště klienta k evidenci.
Po termínu 4. 5. 2019 se již nelze do seznamu voličů zapsat. Klienti, kteří mají vystavený
voličský průkaz se do seznamu voličů nezapisují. Volič může požádat o voličský průkaz
ode dne vyhlášení voleb a to:
- Osobně - nejpozději do 22. května 2019 do 16:00 hodin
- Písemně - tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019
v 16:00 hodin.
Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad předá voliči voličský
průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na požadovanou adresu.
Klient, který bude mít s sebou volební průkaz vystavený předem ve své obci, může volit
v jakémkoliv volebním okrsku.
Klient, který se v lázních nahlásil k zápisu do seznamu voličů, může využít svého volebního
práva ve volební místnosti na obecním úřadě v Karlově Studánce na adrese Karlova
Studánka 17, Karlova Studánka 793 24.
Po vyzvednutí formuláře „Nahlášení k zápisu do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu na území České republiky“ vyplní klient všechny požadované
údaje včetně adresy svého trvalého bydliště podle OP, podepíše a předá recepční ke
kontrole. Vyplněný formulář bude 4. 5. 2019 předán k dalšímu řízení na obecní úřad
v Karlově Studánce.
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