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OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.                  

Starostka  obce Okna podle ust. § 16 odst. 1 písm. a); ust. § 32 odst. 2 a 3 zák. 

č. 62/2003 Sb., zák. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklém 

oznamuje: Volby 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. 

Místem konání voleb 

je pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Okna 

(popř. evidovanému přechodnému pobytu jde-li o občana jiného členského      

státu EU) volební místnost OÚ Okna, Okna 40, 471 62 Okna. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, 

popřípadě státní občanství jiného členského státu EU, jehož občané jsou oprávněni volit na 

území ČR. 

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 

Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

                                                                                                              Eva Müllerová 

Informace k volbách do Evropského parlamentu na území České republiky 

Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let. 
Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz a nemá omezenou svobodu z důvodu 
ochrany zdraví nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva. 
Jak postupovat, když se volič přestěhuje?   

Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České republiky po zápisu do 
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 14. dubnu 2019) musí 
na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je 
nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. května 2019, 
nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde 
zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským 
průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým 
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občanským průkazem s aktuálními údaji). Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR před 
dnem 14. dubna 2019, nemusí činit žádný úkon. 
Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním 
seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat 
zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o 
vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého 
pobytu nejpozději do 22. května 2019 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební 
místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu. 

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to osobně nejpozději 22. 
května 2019 do 16:00 hodin nebo 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 (nestačí pouhý email). 
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu a nebo jej voliči zašle. 
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději 21. května 2019. 
Hlasovací lístky si je možné vyžádat i ve volební místnosti. 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR a nebo cestovním průkazem, nebo 
platným občanským průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. 
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi. 
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním 
razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. 

Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková 
volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo 
pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního sezamu voličů vedeného zastupitelským 
úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku. 
Jak volič hlasuje? (§ 37 zákona) 
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce 
hlasovat. 
Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční 
hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva 
kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku 
nemají na jeho posuzování vliv. 
Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky. Volič by měl při vkládání hlasovacího 
lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. 
z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný 
hlas voliče. 
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou 
volební komisí do volební schránky. 
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 
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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 do volební schránky. 
 
Zdroj: web. str. Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-

obcany-ceske-republiky-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-

uzemi-ceske-republiky.aspx 

Celé znění je k nahlédnutí na webových stránkách obce OKNA: www.obecokna.cz 

 

                                                                                                                   

                              

 

               

 

 

      INFORMACE PRO OBČANY 

 Připomínáme občanům sběrový den, 25. května 2019 v sobotu proběhne 

v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Podrobnější informace byly podány v dubnovém 

zpravodaji. 

 Informace k odkanalizování naší obce 

Určili jsme pozemek k umístění ČOV ( čistírny odpadních vod ) a rozeslali jsme žádosti o 

předběžná stanoviska ohledně změny územního plánu, PRVKŮKU a možnosti připojení na 

distribuční soustavu ČEZU. Pozemek se nachází za malým fotbalovým hřištěm, cca 30 m 

od Robečského potoka. 

Přikládáme ke zpravodaji evidenční listy pro nemovitosti k vyplnění, prosím i  o 

jednoduchý zákres dle pokynů na listu. Evidenční listy si také můžete vyzvednout na 

Obecním úřadě. Vyplněné listy odevzdejte do konce měsíce května na obecní úřad, nebo 

vložte do bílé schránky u vchodu do Obecního úřadu.  

 

 Fotbalový oddíl – květnové a červnové zápasy v Oknech !!! 

                                 Sobota   11.5.2019   od 17.00   hodin  Okna – Kunratice 

                                 Sobota   25.5.2019   od 17.00   hodin  Okna - Noviny 

                                 Sobota   8.6.2019     od  17.00  hodin  Okna – Cvikov B 

 Termín zasedání Zastupitelstva obce Okna :        22.5.2019 

Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci květnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

Zdeněk Hluchý, Julius Janek 
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 POZOR od 1.1.2020: OČKOVÁNÍ PSA PROTI VZTEKLINĚ JE PLATNÉ, POUZE POKUD JE PES  
NEZAMĚNITELNĚ IDENTIFIKOVÁN (ČIPOVÁNÍM, DŘÍVE TETOVÁNÍM)  Zákon č.166/1999 Sb. 
o veterinární péči stanovuje následující povinnosti : § 4 odst.4 ( s účinností od 1.1.2020 ) 
Očkování psa proti vzteklině dle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky 

na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie  o 

veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s vyjímkou 

psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3.červencem 2011. Chovatel, 

který chová psa, je povinnen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu 

o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený 

transpordérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa. 

Z výše uvedené vyplývá, že u psů s průkazem původu označených jasně čitelným tetováním 

do data 2.7.2011 nebude označení čipem vyžadováno. Pouze v případě, že se tetování 

postupem času stane nečitelným. U štěňat bude označení čipem vyžadováno teprve 

v souvislosti s provedením očkování proti vzteklině, tj. třeba až okolo šestého měsíce stáří. 

SANKCE :Fyzická osoba - za nesplnění povinností chovatele v § 4 zákona lze uložit pokutu až 

do výše 20.000,- Kč. Právnická a podnikající fyzická osoba - za nesplnění povinností chovatele 

v § 4 zákona lze uložit pokutu až do výše 300.000,- Kč.                                                                                                         

Helena Čápová 
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