Volby do zastupitelstev obcí – informace pro voliče
Aktivní volební právo (PRÁVO VOLIT) při volbách do zastupitelstev obcí MÁ:
státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 24.09.2022)
dosáhne věku nejméně 18 let a je v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen
k trvalému pobytu;
a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 24.09.2022)
dosáhne věku nejméně 18 let, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území
nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, městě nebo v
hlavním městě Praze a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (tj. státní občan
členských států EU, dle seznamu uvedeného níže). Státní občan jiného členského státu
VŠAK MUSÍ SÁM POŽÁDAT (pokud nežádal již v minulosti) příslušný obecní úřad O
ZAPSÁNÍ do dodatku stálého seznamu voličů, BEZ ZÁPISU do dodatku seznamu voličů
MU HLASOVÁNÍ NEBUDE UMOŽNĚNO. Občan jiného členského státu EU, který má
povolen trvalý pobyt nebo evidovaný přechodný pobyt na území města Železný Brod,
může požádat osobně o zapsání do dodatku seznamu voličů pro volby do Zastupitelstva
města Železný Brod 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
21.09.2022. Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů naleznete na našich
webových stránkách https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/volby/.
Seznam členských států EU
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Království Belgie
Republika Bulharsko
Česká republika
Dánské království
Republika Estonsko
Republika Finsko
Francouzská republika
Chorvatská republika
Republika Irsko
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Italská republika
Republika Kypr
Litevská republika
Lotyšská republika
Velkovévodství Lucemburské
Republika Maďarsko
Republika Malta
Spolková republika Německo
Království Nizozemsko
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Republika Polsko
Republika Portugalsko
Republika Rakousko
Republika Rumunsko
Řecká republika
Slovenská republika
Republika Slovinsko
Španělské království
Království Švédsko

Překážkou ve výkonu volebního práva při volbách do zastupitelstev obcí (tedy
nemožnost volit) je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu
trestu odnětí svobody nebo z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva a výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka
v záloze v zahraničí.
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.

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské průkazy NEVYDÁVAJÍ!

