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KRÁSNÉ VELIKONOCE PLNÉ RADOSTI,  
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A LÁSKY PŘEJE 

OBEC DOLNÍ TOŠANOVICE 
 
 

 

Obec Dolní Tošanovice pořádá 
 

zájezd na  

Jarní Floru Olomouc  
v sobotu dne 26. 4. 2014 

 
Doprava, vstupné na výstaviště a oběd 
zdarma. Odjezd v 8.00 hod. od Chechlůvky, 
návrat v odpoledních hodinách. 
 
Program: Jarní zahradnické trhy, veletrh 
zahradní mechanizace HORTIFARM, 
soutěže v aranžování květin na téma 
„Svatební vazba“, jarní květinová 
přehlídka a bezplatné poradenství v 
samostatném pavilónu Českého 
zahrádkářského svazu, součástí bude i 
odborný a zábavný doprovodný program. 
Přihlásit na zájezd se můžete osobně na 
obecním úřadě nebo telefonicky na tel.  
734 315 811 nebo 558 696 215  
do 20. 4. 2014. 
 
Akce je pořádána za finanční podpory společnosti  
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

 



Informace pro občany České republiky o podmínkách 
hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území 

České republiky 
 
 
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 
62/2003 Sb.,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů(dále jen „zákon“). 
 
• Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území České republiky 
konat ? (§ 3zákona) 
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve 
dnech 23. a 24. května 2014. Dne 23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 
8.00 hodin do 14.00 hodin. 
 
• Za jakých podmínek má občan České republiky právo hlasovat ve volbách 
do Evropského parlamentu na území České republiky ? (§ 5, § 28 a § 36 
zákona) 
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu 
na území České republiky za předpokladu, že 
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, 
- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a 
- je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě 
hlasuje na voličský průkaz (podrobněji viz dále). Překážkou ve výkonu volebního 
práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z 
důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti. 
. 
• Kde lze ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky 
hlasovat ? (§36 zákona) 
1) Volič hlasuje ve volební místnosti Dolní Tošanovice č. 121 (kulturní sál 
obecního úřadu) na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu.  
2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a 
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební 
komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a 
hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby 
byla zachována tajnost hlasování. Telefon do volební místnosti je 734 315 811. 
3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, 
pokud hlasuje na voličský průkaz. 
 
 
 

• Jak si může volič opatřit voličský průkaz ? (§ 30 zákona) 
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu 
zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci 
nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Volič, 
který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může 
požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to 
písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 
15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. Května 2014, obecnímu úřadu. Obecní úřad 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o 
vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 
 
• Co učiní volič po příchodu do volební místnosti ? (§ 36 zákona) 
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič prokáže po příchodu do 
volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil do 
volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové 
volební komisi tento průkaz. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu 
hlasování umožněno. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední 
obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané 
nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní.  
 
• Jak volič hlasuje ? (§ 37 zákona) 
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední 
obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím 
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího 
lístku nemají na jeho posuzování vliv. 
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků 
vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do 
volební schránky. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků, nesmí být 
nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S 
voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo 
proto, že nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a 
hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit, vložit do úřední obálky a 
úřední obálku s hlasovacím lístkem vložit do volební schránky. 
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní. 

 
 



 
 

Upozornění – splatnost poplatku za psy uplynula  
 
Poplatek ze psů starších 3 měsíce platí držitel psa. Držitelem 
je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt na 
území obce. 
Poplatek byl splatný do 31. 3. 2014.  
Pokud nemáte poplatek uhrazen, je možné jej uhradit v 
úřední dny na obecním úřadě nebo převodem na účet č. 
28525781/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo 
popisné Vašeho domu.  
Sazba: 80,- Kč za jednoho psa  
             100,- Kč za druhého psa a každého dalšího 
 
 

C V I Č E N Í    J Ó G Y 
 

Od 17. 4. 2014 bude cvičení jógy v tělocvičně bývalé ZŠ  
pod vedením instruktora jógy Bohdana Kocha,  

každý čtvrtek od 18.00 hodin zdarma. 
Cvičení je vhodné pro všechny (muže i ženy),  

bez rozdílu věku.  
Lekce trvá 1,5 hodiny.  

S Sebou si vezměte karimatku nebo deku a teplou mikinu. 
 

 
 

Akce je pořádána za finanční podpory společnosti  
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Plán sběru a svozu objemných 
a nebezpečných odpadů 

 
Obec:  Horní a Dolní Tošanovice  
Termín:  17.5.2014  

 
Den:  sobota  
Způsob sběru:  mobilní  
                                                 hodina                           stanoviště sběru  
1  8:00 - 8:25  Horní Tošanovice - 

pila Ručka  
2  8:35 - 9:00  Horní Tošanovice - 

Vyrubaná - Marie - 
stará cesta  

3  9:10 - 9:35  Horní Tošanovice - u 
panelových domů  

4  9:45 - 10:10  Dolní Tošanovice - 
Chechlůvka  

5  10:20 - 10:45  Dolní Tošanovice - 
Tošanovky (Blahut)  

6  10:55 - 11:20  Dolní Tošanovice - 
Poleniny  

 

Zpravodaj obce Dolní Tošanovice vydává: Obecní úřad Dolní Tošanovice, 

telefon/fax: 558 696 215, 734 315 811, e-mail: urad@dolnitosanovice.cz,  
internetové stránky obce: www. stonavka.cz/dolni_tosanovice/.  
Nepravidelný výtisk, zdarma. 
 

V Dolních Tošanovicích dne 8. 4. 2014 
 

                                                                                     Pavel Blabla 
                                                                                           starosta obce, v.r.  
 
 

                                                                                              Alois Škuta 
           místostarosta, v.r. 

 


