Informace k vydávání voličských průkazů
pro hlasování ve volbách do Evropského parlamentu
konaných ve dnech 23. a 24. 5. 2019
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu (dále jen „EP“) má:
1) každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let
2) občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému
pobytu na území České republiky (dále jen „volič“).
Překážkami ve výkonu volebního práva do EP na území České republiky jsou:
1) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
2) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Voliči, kteří nebudou moci ve volbách do EP hlasovat ve volebním okrsku, v jehož
seznamu jsou podle místa trvalého pobytu, resp. přechodného pobytu (voliči – cizinci z EU)
zapsáni, mohou podat žádost o vydání voličského průkazu na obecním úřadu podle místa
svého trvalého, resp. přechodného pobytu.
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Voliči s trvalým pobytem na Andělské Hoře, resp. s přechodným pobytem na Andělské Hoře
(voliči – cizinci z EU), mohou požádat o vydání voličského průkazu
Žádost musí být doručena Obecnímu úřadu Andělská Hora některým z níže uvedených
způsobů:
 v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče a doručeným poštou nebo
osobně Obecnímu úřadu Andělská Hora, Andělská Hora 18, 364 71 p. Bochov
(podle § 8 odst. 2 písm. f/ zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je ověření
podpisu osvobozeno od správního poplatku), nebo
 v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové
schránky Obecního úřadu Andělská Hora: tjtb453 (žádost nemusí být podepsána
uznávaným elektronickým podpisem voliče),
a to nejdéle do 17. května 2019 do 16.00 hodin, nebo


osobně na Obecní úřad Andělská Hora – Andělská Hora 18 a to nejdéle do
22. května do 16.00 hodin Žadatel podepíše žádost před pověřeným úředníkem po
prokázání své totožnosti platným občanským průkazem.

Osobně podané žádosti přijímá Obecní úřad Andělská Hora:
v těchto dnech a hodinách:
pondělí
8.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hodin
středu
8.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hodin. (ve středu 22.5.2019 do 16.00 hodin)
Žadatel je povinen před podpisem žádosti o vydání voličského průkazu prokázat
pověřenému zaměstnanci svou totožnost platným průkazem.

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu je k dispozici na www.andelskahora.cz nebo
v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.
VÝDEJ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
Voličský průkaz je možné:


předat osobně voliči, nebo



předat osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo



zaslat voliči do vlastních rukou na jím uvedenou adresu,

1)

nejdříve však 15 dnů přede dnem konání voleb do EP, tj. nejdříve dne 9. 5. 2019.

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky.

Poznámka:
1)

v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je úřední ověření podpisu pro účely výkonu
volebního práva osvobozeno od správního poplatku.

