
INFORMACE PRO VOLIČE 

Aktivní volební právo (právo volit) do Evropského parlamentu na území České 

republiky má:  

a) každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 25.05.2019) 
dosáhne věku nejméně 18 let 
 

b) občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 25.05.2019) 
dosáhne věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů (tj. od 10.04.2019) přihlášen k trvalému 
nebo evidovanému přechodnému pobytu na území České republiky  
Občan jiného členského státu VŠAK MUSÍ SÁM POŽÁDAT příslušný obecní úřad O ZAPSÁNÍ    
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu anebo O PŘENESENÍ ÚDAJŮ                           
z dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, pokud byl v tomto                        
na vlastní žádost v minulosti zapsán, BEZ ZÁPISU ANEBO PŘENESENÍ ÚDAJŮ do seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu MU HLASOVÁNÍ NEBUDE UMOŽNĚNO. Občan 
jiného členského státu, který má povolen trvalý pobyt nebo evidovaný přechodný pobyt                  
na území města Železný Brod, může požádat osobně o zapsání anebo přenesení údajů                      
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na Městském úřadě v Železném 
Brodě, kancelář č. 202, první patro budovy A radnice, Kateřina Veličková, 483 333 953, 
nejpozději do 16:00 hodin dne 14.04.2019 (vzhledem k tomu, že den 14.04.2019 vychází                
na neděli, bude v uvedené kanceláři zajištěna pro účel zápisu anebo přenesení údajů dne 
14.04.2019 služba od 08:00 do 16:00 hodin). Při žádosti o zapsání anebo přenesení údajů                 
je občan jiného členského státu povinen předložit průkaz totožnosti – povolení k pobytu 
cizince. 

 
Seznam členských států EU 
 

  1. Království Belgie 11. Republika Kypr 21. Republika Rakousko 
  2. Republika Bulharsko 12. Litevská republika 22. Republika Rumunsko  
  3. Česká republika 13. Lotyšská republika 23. Řecká republika 
  4. Dánské království 14. Velkovévodství Lucemburské 24. Slovenská republika 
  5. Republika Estonsko 15. Republika Maďarsko 25. Republika Slovinsko 
  6. Republika Finsko 16. Republika Malta 26. Španělské království 
  7. Francouzská republika  17. Spolková Republika Německo 27. Království Švédsko  
  8. Chorvatská republika 18. Království Nizozemsko  28. Spojené království Velké 
  9. Republika Irsko 19. Republika Polsko       Británie a Severního Irska 
10. Italská republika 20. Republika Portugalsko  

 
Překážkou ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu (tedy nemožnost 
volit) je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo 
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. 
 
Každý volič má právo si v úředních hodinách na Městském úřadě v Železném Brodě, 
kancelář evidence obyvatel (přízemí budovy B) ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, může 
požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Městský úřad je povinen do 48 hodin žadateli 
vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. V souvislosti 
s tímto upozorňujeme voliče, že ve dnech konání voleb do Evropského parlamentu nebude 
možné případné nedostatky ve výpisech ze seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu napravit dopisováním oprávněných voličů do těchto výpisů ve volebních 
místnostech.     
 
Pro volby do Evropského parlamentu se vydávají voličské průkazy.  

Voliči zapsanému v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (vedeného 
Městským úřadem Železný Brod), který nebude moci volit ve „svém“ volebním okrsku - 
vydá MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD na jeho žádost voličský průkaz. Tento volič s voličským 
průkazem své volební právo může uplatnit v jakémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky.  
 



Volič může již v současné době požádat o vydání voličského průkazu pro volby                 
do Evropského parlamentu, a to:  

a) osobně, až do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu  
(tj. do 16:00 hodin dne 22.05.2019), o čemž se sepíše úřední záznam a totožnost voliče                  
se ověří podle jím předloženého průkazu totožnosti  

b) písemným podáním, doručeným nejpozději 7 dnů před dnem voleb (tj. do 16:00 hodin 
dne 17.05.2019), kdy toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče (tento úkon je osvobozen od poplatku), nebo v elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky voliče – žadatele (ID naší datové schránky: zbgbryd) 

 
Městský úřad Železný Brod voličský průkaz vydá voliči nejdříve 15 dnů před dnem voleb                  
(tj. od dne 09.05.2019), a to osobním předáním voliči nebo předáním osobě, která                   
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu 
(tento úkon je osvobozen od poplatku) anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu v žádosti 
o vydání voličského průkazu. Upozorňujeme, že v případě ztráty voličského průkazu nelze 
vyhovět žádosti voliče o vydání nového voličského průkazu a voliči tak nemůže být volba 
umožněna. 
 
S žádostí o vydání voličského průkazu osobně nebo písemným podáním se obracejte                   
na kancelář č. 202 Městského úřadu Železný Brod, náměstí 3. května 1, Kateřinu Veličkovou 
(1. patro budovy A radnice, č. kanceláře 202, tel.: 483 333 953, e-mail: 
k.velickova@zelbrod.cz).  
Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu zasílanou prostřednictvím České pošty 
anebo datové schránky a plné moci k převzetí voličského průkazu naleznete na našich 
webových stránkách www.zeleznybrod.cz v sekci občan – volby – volby do Evropského 
parlamentu /Písemná žádost o vydání VP, Plná moc k převzetí VP/. 
 
 
Kateřina Veličková 
OVV – úsek přestupků a voleb 
tel.: 483 333 953, e-mail: k.velickova@zelbrod.cz 
 


