
lnformace o vyhlášení voleb do zastupitelstgv obcí
tnformace pro voliěe iiných členských státŮ §vropské unie o moŽnosti zápisu
dodatku seznamu voliěů pro volby do zastupitelstva obce

prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve sbírce
datem rozeslání dne 31. května 2018, volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek dne 5,

22.0Ó hodin a v sobotu dne 6. řfina2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Ve volbách do zastupitelstev obcí se volič může zúčastnit hlasování pouze v tom volebním okrsku, ve

kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů podle místa svého trvalého pobytu. Voličské prŮkazy se
pro tento druh voleb nevydávaji,

Právo volit do zastupitelstva obce, má:

- občan obce za předpokladu,že jde o státního oběana České republiky, ktený alespoň druhý den

voleb, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a

- státní občan jiného státu, ktený 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 této obci přihlášen k trvalému pobytu a jerhuŽ právo

volit přiznává mezinárodní r]mluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve
Sbírce mezinárodních smluv (občan jiného členského státu Evropské unie),

u kterého nevznikla překážka ve výkonu volebního práva

Překážkami výkonu volebního práva jsou:

a) zákonem sianovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
cj zákonern stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo
di výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničÍ.

Státní občané ostatních členských států Evropské unie, kteří alespoň ve 2. den voleb dosáhnou věku

18 let a jsou vpříslušné obci přihlášeni ktrvalému pobytu; se mohou zúčastnít komunálních voleb,
pokurd ve lhůtě do 3"10.2o18 do 16:00 hodin podajížádost o zápis do dodatku stálého seznamu voliČŮ

u příslušného obecního úřadu v místě, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu. Pokud státní občan
jiného státu EU tuto žádost nepodá, nemůže se hlasování v těchto volbách zúčastnit. ObČané jiných
'členských 

států Evropské unie, kteříjiž o zápis do dodatku seznamu voličŮ pro volby do zastupitelstva
cbce §ožácali v minulých letech žádost podávat nemusí. Zůstávají zapsání v seznamu dodatku voliČŮ

do doby, než požádali o vyškrtnutí z tohoto seznamu.

členskýn;i státy EU jsou: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, lrsko,

ltálie, kyu., Lltva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko,
portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko, Spojené
království velt<é Británie a severního lrska.

případné dotazy k volbám zodpovědí pracovníci Městského úřadu Vyškov, odboru správního a
vniiřních věcí, v budově radnice, Masarykovo náměstí '!, JUDr. Olga Pitelová, vedoucí odboru

správního a vnitřních věcí, e-mail o.pitelova@meuvvskov.cz, te|.517301500, lng. Zdeněk Kratochvíl,
e-mail z.kratochvil@meuvvskov.cz, tel. 517301220, Jitka Mindeková, e-mail

i,mindekova@meuvy§kay§Z, tel. 51 730 1 506

Datši informace k těmto volbám, najdete na webové stránce Městského úřadu VyŠkov, www.vyskov-

!!_&,gz, v rubrice,volby do zastupitelstev obcí 2018" a na úřední desce. Podrobné informace

ňateznété na internetové stránce Ministerstva vnitra ČR www.mvcr,cz_ v rubrice Volby, Volby do zastupitelstev

obcí a na welrových stránkách krajského úřadu Jihomoravského kraje wwwkr-iihomoravskv,cz

zákonů pod č. 85/2O18 Sb., s

října 2018 od 14.00 hodin do


