OBECNÍ ÚŘAD ROSTOKLATY
281 71 ROSTOKLATY 32
OKRES KOLÍN
www. rostoklaty.cz
e -mail: obec@rostoklaty.cz
bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 112308464 / 0300
úřední hodiny : pondělí a středa : 8 – 13 hod , 17 – 19 hod

TEL. 321 672 721
IČ : 00235709
DIČ : CZ00235709

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Rostoklatech dne 2. 5. 2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
svolávám

pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24. a 25. května 2019, první
zasedání okrskové volební komise - volební okrsek č 1, které se uskuteční dne 2.5. 2019 v 18 hodin
v budově Obecního úřadu Rostoklaty se sídlem Rostoklaty č.p. 32
Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

…………………………………………
Starosta obce Rostoklaty
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