Podmínky a pravidla pro výkon práva volit a být volen pro občany
členských států Evropské unie ve volbách do zastupitelstev obcí
Právo volit
Právo volit do zastupitelstva městyse Žernov má státní občan jiného členského státu EU, který v den voleb, a
konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v městyse
Žernov přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu dle § 87g nebo § 87a zákona č. 326/1999 Sb.
(dále jen „volič EU“)
Hlasování ve volbách do zastupitelstva obce se může zúčastnit volič EU, který byl na základě své žádosti
zapsán do dodatku stálého seznamu voličů.
Občan jiného členského státu EU, který o zápis do dodatku stálého seznamu voličů již jednou požádal pro
některé předchozí volby do zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádost pro každé
volby opakovat. V případě, že od zapsání do dodatku změnil trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR nemusí
žádat o zápis do dodatku v místě nového pobytu.
Z dodatku lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit (ukončení pobytu
na území ČR nebo úmrtí).
Podmínky zapsání žadatele do dodatku stálého seznamu voličů v městyse Žernov
1) Požádat o zapsání do dodatku na Úřadu městyse v Žernově nejpozději do 03.10.2018 do 16.00
hodin
2) Státní občanství jiného členského státu EU
3) Dosažení věku 18 let (do dodatku stálého seznamu voličů je možné zapsat i voliče, který v době
podání žádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději druhý den voleb)
4) Povolení k trvalému pobytu nebo přechodný pobyt na území ČR s platným dokladem prokazujícím
oprávněnost pobytu na území ČR (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)
Jinými členskými státy EU jsou:
Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská
republika, Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská
republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské království, Polská republika,
Portugalská republika, Rakouská republika, Republika Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika,
Slovenská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo,
Španělské království a Švédské království.
Právo být volen
Státní občan jiného členského státu EU, který splňuje podmínku věku a trvalého nebo registrovaného
přechodného pobytu v obci, není u něj omezena svéprávnost k výkonu volebního práva a není zákonem
omezen na osobní svobodě z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, může být uveden na kandidátní listině pro
volby do zastupitelstva obce, i když nepožádal o zápis do dodatku.
Podpis na petici
Státní občan jiného členského státu EU, který splňuje podmínky pro přiznání práva volit do zastupitelstev obcí
na území ČR (státní občanství jiného členského státu EU, platné povolení k trvalému pobytu nebo potvrzený
přechodný pobyt občana Evropské unie na území ČR, věk 18 let nejpozději druhý den voleb), může podepsat
petici podporující kandidaturu volební strany typu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, i
když nepožádal o zápis do dodatku.
Členství v okrskové volební komisi
Státní občan jiného členského státu EU, který splňuje podmínky pro členství v okrskové volební komisi (v den
složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva, a který není
kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena), včetně toho
občana EU, který má registrovaný přechodný pobyt na území ČR, může být členem okrskové volební komise,
i když nepožádal o zápis do dodatku.
v Žernově 9. 7. 2018

