Datum a doba konání voleb
Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 85/2018 Sb., s datem rozeslání dne 31. května 2018. Za den vyhlášení je tak považován
31. květen 2018.
Volby do zastupitelstev obcí se konají pouze na území České republiky:

v pátek 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a

v sobotu 6. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Právo volit má:
1. státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu
Doklady voličů – občanů České republiky: platný občanský průkaz nebo cestovní pas České
republiky
2. státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu (má povolení k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu )
Doklady voličů – občanů Evropského unie: pobytová karta rodinného příslušníka občana
EU, Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU, Potvrzení o přechodném pobytu na
území ( pro občana EU), Průkaz o povolení k trvalému pobytu.

Občan jiného členského státu Evropské unie může hlasovat pouze za
podmínky, že požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
Občané jiných členských států Evropské unie:
Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva,
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království (prozatím je
Spojené království stále členem EU), Španělsko, Švédsko.

Hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce však nemůže volič v těchto
případech (překážky výkonu volebního práva) :
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen
“karanténa“)
- výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí

Obecní úřad vede pro voliče, který je občanem jiného členského státu EU, je v obci
přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu a sám požádal o zápis do dodatku
stálého seznamu (dodatek je veden pouze pro volby do zastupitelstva obce); u voliče, u
kterého nastala překážka ve výkonu volebního práva, se tato skutečnost poznamená v
dodatku stálého seznamu voličů.
Pro zápis do dodatku stálého seznamu voličů nepostačuje, má-li občan jiného členského
státu EU pouze hlášené místo pobytu, které je vyznačeno buď razítkem do cestovního
pasu nebo razítkem na hraniční průvodku. Musí jít o registrovaný trvalý nebo přechodný
pobyt - viz. doklady: pobytová karta rodinného příslušníka občana EU, Průkaz o povolení
k trvalému pobytu občana EU, Potvrzení o přechodném pobytu na území ( pro občana EU),
Průkaz o povolení k trvalému pobytu.

Občan jiného členského státu EU, který dosud nepožádal o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů a hodlá volit v obecních volbách konaných ve dnech. 5. a 6. října 2018,
musí požádat o zápis nejpozději ve středu 3. října 2018 do 16,00 hodin, tj. do uzavření
dodatku stálého seznamu voličů (je-li podána písemná žádost, musí být obecnímu úřadu
v této lhůtě doručena, nikoliv pouze předána k poštovní přepravě)
• v případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována, žadatel se prokáže
platným průkazem totožnosti (cestovní doklad, identifikační průkaz domovského
státu, doklad o pobytu na území ČR – průkaz o povolení k trvalému pobytu občana
EU nebo potvrzení o přechodném pobytu na území) a pracovník obecního úřadu učiní
o žádosti úřední záznam.
• v případě písemné žádosti musí žadatel uvést minimálně svoje jméno, příjmení a
datum narození, pro bližší identifikaci i adresu pobytu na území ČR – viz. Žádost
• občané jiného členského státu EU, kteří požádali o zápis, zůstávají v dodatku stálého
seznamu voličů zapsáni do doby, dokud sami nepožádali o vyškrtnutí nebo pokud
neztratili právo volit (např. se přihlásili k trvalému event. přechodnému pobytu v jiné
obci, ukončili pobyt na území ČR, zemřeli)
• přestěhuje-li se volič (občan EU) v rámci České republiky, nemusí znovu žádat v místě
svého nového pobytu o zápis do dodatku stálého seznamu volič.
• každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v
dodatku stálého seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav;
obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně
sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

