
Městská část Praha-suchdoI
suchdoIské náměstí 734/3. Praha-9uchdoI

oznámení
o době a místě konání vo|eb do Evropského par|amentu

v městské části Praha-SuchdoI

starosta městské ěásti Praha-suchdo| pod|e s 32 odst. 2 zákona č.62/2003 sb.'
o vo|bách do Evropského par|améntu a o změně něKgrých zákonú, ve znění
pozděiších přodpisů'

oznamuie:

í. Volby do Évropského par|amentu se uskuteční
v pátek 23. května 20í4 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu 24. kvétna 2014 od 8.00 hod. do í4.00 hod.

2. Místem konání voleb do Evropského par|amentu
v Městské části Praha-Suchdo|
jsou ve volebních okrscích č.49001' 49002' 49003' 49004 a 49005
vo|ební mistnosti v budově zák|adní školy Miko|áše A|še' suchdolská 360,
Praha-Suchdol

3' Vo|iči bude umoŽněno h|ásování poté' kdy prokáŽe svou totožnost a státní
oběanství české repub|iky cestovnim, diP|omat|ckým nebo s|užebním
pasem ceské repub|iky anebo cestovním průkazem nebo p|atným
občanským průkazem. Vo|iěi' který ie občanem iinóho č|enského státu' budé
umožněno h|asování poté' co prokáže po příchodu do vo|ební místnosti
svou totožnogt a občanstvi jiného č|enského státu. Neprokáže-|i vo|ič svou
totožnost a občanství Ceské ]epub|iky nébo jiného č|enského státu, nebude
mu h|asování umožněno.

4. Každému vo|iči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem vo|eb do
Evropského par|amentu h|asovací |ístky. Ve dnech vo|eb do Evropského
par|amentu vo|ič múžé obdržet h|asovaci |ístky i ve vo|ební místnosti.

V Praze-Suchdole dne 28.4.2014

starosta

seznam u|ic zařazených do iednot|ivých okrsků
přiIoze.

uMc P sucH 00886/2014

ie uveden v samostatné



Vo|by do Ev]opského par|amenfu 2014

seznam uIic zařazených do iednot|ivých vo|ebnich okrskú v městské ěásti Praha-suchdo|

Haš|erova
Holubí
K Chumberku
K osmidon*ům
K stavebnináÍn
Kosova
Křičkova
Lanýžoyá
Majerové
Návazná
Přeletová
Rackova
Špačkova
Uzoučká
výhledské níměstí
Vysokoškolská
Závadova

Kamýcká ul.-část
od křižoYatky u|ic
Dvorská x KamýckÁ
po křižovatku u|ic
K.mýcká x |nternacioná|ní

okrsek č. 49001 okrsek č. 49002

BaŽntní
Do Vrchu
Dvorská
K Rolokům
Ke Koám hřbetům
Nad Dolí$
Nad spáleným mlýnem
Novosuchdolská
Pod Rybníčkem
Pod Vinicemi
Spá|ený mlýn
Starosuchdolská
stržná
Trojanův mlýn
U Kapličky
U Myslivny
v ořeší
v Údot
Zákolanská
Za Sokolovnou

okrsek č' 49003

Armádní
Hawaní
K Drsnici
K l-láji
Ke Kolonii
Ke střelnici
KeItů
Na Pasece
Na Rybtáice
Na Vrchmezí
Nad Mohylou
owovická
Při Hranici
Rýznelova
staročeská
suchdolská
U Nového Suchdola
U Roaockého háje
U višňovky
ZaHájem
Za Hiištěm
Za Rájem

Kamýcká ul.-čásl
l €žici v katsstrÁ|nÍm území
s€dIec

okrsek č' 49004

Bmndejsovo náměsti
Budyňská
Gagarinova
Intemacionální
K Mírám
Lysolajská
Májová
Na MíŤách
osvobození
Stehlíkova
Suchdolské náměstí
U Horelu
výjezdní

okrsek č. 49005

K l-|oromčřicům
K Trans |ormátoru
Ke K]adivťlm
olŠová
Rohová
Sídlištni
U Kruhovky

Kamýcká ul'-část
od křižovrtky u|ic
Kamýcká x InÍ€rnacioná|ni
po křižovltku ulic
lGmýcká x Ke K|adivím
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