
OZNÁMENÍ 
o dni a místě konání voleb do Evropského parlamentu  

 
Podle §32, odst. 2, zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých 
zákonů,  
 

o z n a m u j i  
 

1. Volby do Evropského parlamentu se v Rýmařově uskuteční: 

dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
dne 25. května 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin 

 
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu je na území města Rýmařov: 
v okrsku č. 1 místnost osadního výboru, Opavská 45, Janovice, pro voliče bydlící v místní části: 

Janovice  
v okrsku č. 2 zasedací místnost Městských služeb, Palackého 11, Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích:  

Javorová, Jesenická, Julia Fučíka, Karla Schinzela, Květná, Na Mokřinách, Národní mimo 2, 4, 5, 9, 13 
a 15, Palackého a Podolská  

v okrsku č. 3 velký sál Základní umělecké školy, Divadelní 383, Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích:  
Bartákova, Čapkova, Divadelní, Havlíčkova, Jelínkova, Julia Sedláka, Sadová a Sokolovská 

v okrsku č. 4 místnost v budově Základní školy, Školní náměstí, Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích: 
Horní, Jungmanova, náměstí Míru, Národní 2, 4, 5, 9, 13 a 15, Příkopy a Školní náměstí 

v okrsku č. 5 Základní škola, 1. máje 32, Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích: 
Hornoměstská, Lidická a Větrná   

v okrsku č. 6 budova Městské knihovny Rýmařov, Sokolovská 25, Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích:  
náměstí Svobody, Nerudova, Pivovarská, Radniční a 1. máje 

v okrsku č. 7 sál restaurace „U Khachika“, Jamartice, pro voliče bydlící v místní části: 
Jamartice 

v okrsku č. 8 velký sál Střediska volného času, Okružní 10, Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích: 
Komenského, Luční, Na Stráni, Nová, Okružní, Polní, Revoluční 1 – 14, Slunečná, Strálecká a Tomáše 
Matějky 

v okrsku č. 9 místnost osadního výboru, KOLIBA, Ondřejov, pro voliče bydlící v místní části: 
Ondřejov 

v okrsku č. 10 velký sál Střediska volného času, Okružní 10, Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích: 
Dukelská, Husova, Lipová, třída hrdinů 1 – 14, Úvoz a Žižkova 1 – 14 

v okrsku č. 11 společ. místnost domu s pečovatelskou službou, Revoluční 30, Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích: 
Bezručova, Máchova, Mlýnská, Opavská, Revoluční 15 – 30A, Rudé armády, U Kaple, U Lomu, U Potoka, 
U Rybníka, Vrchlického, 8. května, a místní část Harrachov 

v okrsku č. 12 kancelář DIAKONIE ČCE, třída Hrdinů č. 48, Rýmařov, pro voliče bydlící v ulicích: 
Marxova, Nádražní, Na Vyhlídce, Pod Svahem, třída Hrdinů 15 – 60, Žižkova 17 – 41, Zahradní a místní 
část Stránské 

 
3. Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdržel. 
4. Volič je povinen při hlasování prokázat svou totožnost a občanství České republiky. Volič, který je 

občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a 
občanství jiného členského státu. 

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, 
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

7. Hlasovací lístky budou každému voliči doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb. 
  
 
v Rýmařově dne 9. května 2019      Ing. Luděk Šimko 
               starosta města Rýmařov 


