Informace o volbách do zastupitelstva obce Velichov
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
pro státní občany jiných členských států EU
PRÁVO VOLIT
Státní občan jiného členského státu EU1 může ve volbách do zastupitelstva obce Velichov hlasovat, pokud splní tyto podmínky:
a) má státní občanství jiného členského státu EU,
b) nejpozději druhý den voleb, tj. 6. října 2018 dosáhne věku 18 let,
c) platným dokladem prokáže, že má povolen trvalý nebo přechodný pobyt v obci Velichov2,
d) nejpozději do středy 3. října 2018 do 16.00 hodin požádá na ohlašovně evidence obyvatel Obecního úřadu Velichov, o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů3 /dále jen „dodatek“/ (pokud o tento zápis nepožádal již při dřívějších volbách)4.
Pokud státní občan jiného členského státu EU nesplní všechny podmínky pro provedení zápisu do dodatku, ohlašovna evidence
obyvatel žádosti nevyhoví a písemně o tom žadatele vyrozumí. Ustanovení § 59 odst. 1 volebního zákona ve spojení s § 88 odst. 1
soudního řádu správního poskytují žadateli možnost soudního přezkumu.
PRÁVO BÝT VOLEN / KANDIDOVAT
Státní občan jiného členského státu EU1 může kandidovat do zastupitelstva obce Velichov, za předpokladu, že:
a) nejpozději druhý den voleb, tj. 6. října 2018 dosáhne věku 18 let,
b) má povolen trvalý nebo přechodný pobyt v obci Velichov2,
c) nemá omezenu svéprávnost k výkonu volebního práva,
d) není omezen na osobní svobodě z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.
V tomto případě nemusí cizinec žádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstva obce Velichov,
vedeného Obecním úřadem Velichov3.
PRÁVO PODEPSAT PETICI NA PODPORU KANDIDATURY
Státní občan jiného členského státu EU1 s platným povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu ve Velichově2, který alespoň
druhý den voleb, tj. 6. října 2018, dosáhne věku 18 let, může podepsat petici podporující kandidaturu volební strany typu „nezávislý
kandidát“ a „sdružení nezávislých kandidátů“, i když nepožádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů3.
1

Seznam členských států EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko,
Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
2
Pro zápis do dodatku stálého seznamu voličů nepostačuje, má-li občan jiného členského státu EU pouze hlášené místo pobytu podle § 93 odst. 2 zákona č.
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, které je vyznačeno razítkem do cestovního pasu, nebo razítkem na hraniční průvodku.
3 Cizinci jiného členského státu EU, kteří splňují podmínky pro výkon práva volit, se do dodatku stálého seznamu voličů nepřenášejí automaticky. Cizinec musí o
tento zápis sám v zákonem stanovené lhůtě požádat – v dodatku je poté veden trvale (pokud nepožádá o své vyškrtnutí z dodatku).
4
Cizinec, který o zápis do dodatku již jednou požádal pro některé předchozí Volby do zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádost pro
každé volby opakovat.

ČLENSTVÍ V OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISI
Státní občan jiného členského státu EU1 může být členem okrskové volební komise ve Velichově, pokud:
a) má povolen trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR2,
b) alespoň v den složení slibu dosáhne věku 18 let,
c) nemá omezenu svéprávnost k výkonu volebního práva,
d) není omezen na osobní svobodě z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
e) není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce Velichov, pro které je okrsková volební komise vytvořena.
V tomto případě nemusí cizinec žádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstva obce Velichov,
vedeného Obecním úřadem Velichov3.

Ve Velichově 10. července 2018

