Všeobecné informace pro voliče – volby do Evropského parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu se z rozhodnutí prezidenta republiky (sbírka zákonů č. 9/2019 ze dne
08.01.2019) uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019.
OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA ORGANIZACI A PRŮBĚH KONÁNÍ VOLEB za Městský úřad Třeboň:
Mgr. Roman Hrdý, budova MěÚ Třeboň, Palackého nám. 46, kancelář č. 109 (tel. 384 342 150,
725 315 924, e-mail: roman.hrdy@mesto-trebon.cz)
Renata Němcová, budova MěÚ Třeboň, Palackého nám. 46, kancelář č. 109 (tel. 384 342 138,
722 113 206, e-mail: renata.nemcova@mesto-trebon.cz)
DNY VOLEB:
V první den voleb – v pátek 24.05.2019 – proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý
den voleb – v sobotu 25.05.2019 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Sčítání hlasů proběhne v sobotu 25.05.2019 ihned po uzavření volebních místností.
Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.
KDO MŮŽE VOLIT:
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň
druhý den voleb, tj. 25.05.2019, dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného státu (EU), který alespoň
druhý den voleb, tj. 25.05.2019, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem
voleb (tj. ke dni 10.04.2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do Evropského parlamentu na území ČR je zákonem
stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).
SEZNAM VOLIČŮ
Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14.04.2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý volič (občan ČR),
který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt,
zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Pokud volič změní obec
trvalého pobytu v rámci území České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu (tj. po 14. dubnu 2019) bude na obecním úřadě v místě předchozího bydliště automaticky
vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Aby volič mohl ve volbách do
Evropského parlamentu hlasovat v místě nového trvalého pobytu, je třeba, aby u obecního úřadu
v místě předchozího trvalého pobytu požádal o potvrzení o vyškrtnutí. Toto potvrzení je nutné předložit
obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22.05.2019 nebo ve dny voleb okrskové volební
komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště. Zároveň musí volič prokázat své právo hlasovat ve
volebním okrsku (občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého
pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). Volič, který se přestěhuje v rámci území
ČR před 14. dubnem 2019, nemusí činit žádný úkon; stejně tak volič, který se přestěhuje v rámci téže
obce, resp. městské části nebo městského obvodu.
Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu
voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí
ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné
předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 22.05.2019 nebo v dny voleb okrskové
volební komisi ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.
Občan jiného státu EU, který má právo hlasovat, není ještě veden v dodatku stálého seznamu voličů
a má zájem volit, musí podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
(případně žádost o přenesení údajů pro volby do Evropského parlamentu) u obecního úřadu, v jehož

správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem
voleb, tj. 14.04.2019 do 16:00 h.
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může
požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět
nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Dva dny přede dnem voleb, tj. 22.05.2019, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.
VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Palackého nám. 46, Třeboň) je zapsán ve stálém seznamu
voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 7 – Klub důchodců v DPS
(Chelčického 2, Třeboň).
VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Od vyhlášení voleb (08.01.2019) může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat
o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 09.05.2019
v budově Městského úřadu v Třeboni, Palackého nám. 46, kancelář č. 109, přízemí.
Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede seznam voličů pro volby do Evropského
parlamentu, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu) o vydání voličského průkazu
nejpozději do středy 22.05.2019 do 16:00.
Žádost o vydání voličského průkazu lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka
fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. do pátku 17.05.2019 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek
nevybírá.
Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou - nutno mít označenou
schránku), případně může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již vydaného voliči nelze voliči vydat duplikát,
resp. nový voličský průkaz.
VOLBY V ZAHRANIČÍ:
Při volbách do Evropského parlamentu není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.
VOLBY V NEMOCNICI, SANATORIU, ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE NEBO V OBDOBNÉM ÚSTAVU
A ZAŘÍZENÍ:
V nemocnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo obdobném ústavu a zařízení může volič hlasovat:
a) na základě zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu - voliči, kteří nemají
ve správním obvodu obecního úřadu trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na území ČR, popřípadě
nemůžou z důvodů, že jsou ve zdravotnickém či obdobném zařízení, volit ve svém volebním okrsku,
v jehož stálém seznamu jsou zapsáni. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů k zápisu do
seznamu voličů obecnímu úřadu nejpozději 20 dnů před volbami (tj. 04.05.2019 do 16:00 hod)
a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán
k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).
b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt.

V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební
komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po
prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) umožní voliči hlasovat
prostřednictvím přenosné volební schránky.
O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém
z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. (Není-li pobyt
v zařízení ve dny voleb zřejmý, doporučujeme voliči požádat si o voličský průkaz).
VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební
schránkou
můžete
zasílat
na
e-mail:
roman.hrdy@mesto-trebon.cz
nebo
renata.nemcova@mesto-trebon.cz, příp. nás kontaktujte na tel.: 384 342 150, 384 342 138 (nutno uvést
jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:
Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří
se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského
průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.
Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost
a občanství jiného členského státu a dále to, že je na území České republiky přihlášen k trvalému nebo
k přechodnému pobytu.
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková
volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud
předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního sezamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo
potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou
trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
HLASOVACÍ LÍSTKY:
Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 21.05.2019,
případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Další informace naleznete na stránkách Městského úřadu Třeboň
(www.mesto-trebon.cz) v sekci Volby do Evropského parlamentu 2019, v sekci
úřední deska – Volby do Evropského parlamentu 2019 a také na stránkách
Ministerstva vnitra ČR.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Třeboni dne 01.04.2019

