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INFORMACE PRO CIZINCE – OBČANY JINÝCH STÁTŮ EU
Právo volit do zastupitelstev obcí má podle § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o
volbách do zastupitelstev obcí“) vedle státního občana České republiky i státní občan jiného
státu, jehož právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká
republika vázána a to za podmínky, že alespoň druhý den voleb, tj. 6. října 2018, dosáhl věku 18
let a má v příslušné obci ČR trvalý pobyt nebo evidovaný přechodný pobyt.
Cizinci - občané Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, musí být
zapsáni ve lhůtě do 3. října 2018 do 16.00 hodin do dodatku stálého seznamu voličů. V
případě, že si nejste jisti, zda jste zapsáni v dodatku dané obce, doporučujeme, abyste se na
příslušném obecním úřadě informovali s dostatečným předstihem. Voliče, který není státním
občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého
seznamu voličů vedeného jen pro volby podle zák. o volbách do zastupitelstev obcí, jestliže tento
volič prokáže státní občanství státu EU a přihlášení k pobytu v dané obci. Žádost o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů může volič podat obecnímu (městskému) úřadu kdykoliv (tj. již v
současné době) – žádost o zápis do dodatku naleznete na webových stránkách Města Rokytnice v
Orlických horách - www.obecricky.cz v sekci Volby 2018. Pokud volič (občan jiného státu) o
zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže. Z dodatku stálého
seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.
Dva dny přede dnem voleb, tj. 3. října 2018, obecní úřad stálý seznam voličů včetně dodatku v
16.00 hodin uzavře.
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