INFORMACE K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU – 24. a 25. května 2019
pro občany ČR a pro občany jiných členských států EU
Informace o průběhu hlasování pro občany České republiky
Občan ČR má právo hlasovat ve volbách do EP na území ČR pokud alespoň druhý den voleb
(tj. 25.5.2019) dosáhl 18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva (omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení způsobilosti k právním úkonům)
a je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.
Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a požádat o provedení
změn v termínu nejpozději do 14. dubna 2019.
Občan, který změní trvalý pobyt po 14.4.2019, musí na obecním úřadě v místě
původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit
obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. 5.2019 nebo ve dnech voleb
okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí
prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (občanským průkazem s ustřihnutým rohem
a potvrzením o změně trvalého pobytu nebo novým OP s novou adresou).
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz lze vydat voliči, který nebude volit ve svém volebním okrsku, ve kterém je
zapsán a opravňuje ho k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.
O voličský průkaz lze požádat ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním s úředně
ověřeným podpisem doručeným nejpozději do 17. května 2019 do 16.00 hodin obecnímu
úřadu, který voliče vede ve stálém seznamu voličů. (Pokud bude žádost doručena přímo
voličem, ověřený podpis se nevyžaduje). Voličské průkazy se na základě žádosti vydávají
od 9.5.2019 do 22.05.2019, kdy se seznam voličů uzavírá. Voličský průkaz lze vydat i osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu anebo jej voliči obecní úřad zašle.
O voličský průkaz lze požádat rovněž prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem
opatřeným elektrickým podpisem.
Informace pro voliče jiného členského státu Evropské unie
Občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do
Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí, musí projevit svou vůli
hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. A to tak, že podá u obecního
úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu žádost o zápis do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 14. dubna 2019 do
16.00 hodin o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.
Musí splňovat tyto podmínky:
- alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let
- je po dobu nejméně 45 dnů ( tj. od 10.4.2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému
pobytu na území České republiky
- nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva.

Občan jiného členského státu EU, který již hlasoval ve volbách do EP na území ČR
v minulých volbách a nepožádal od minulých voleb obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu
voličů pro volby do EP a nadále splňuje podmínky pro hlasování, je veden automaticky
v seznamu voličů. (Nemusí již podávat žádnou žádost).
Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí,
je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů. V tomto případě však musí
požádat o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do EP.
Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP pro občany jiných členských států
podává každý volič osobně v kanceláři č. 7 v budově Obecního úřadu v Dolní Lutyni
do 12.4.2019 (pátek) v provozní době, nejpozději však v neděli dne 14.04.2019 v době
od 8.00 – 16.00 hodin.
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