
Volby do Evropského parlamentu v roce 2019 

Upozornění pro voliče 

Ve dnech 24. a 25. května 2019 se budou konat volby do Evropského parlamentu. V souladu 
s platnými právními předpisy vede obecní úřad seznam voličů, a to samostatně jednorázově 
pro každé volby do Evropského parlamentu. 

Dovolujeme si Vás upozornit na některá specifika sestavování a vedení seznamu voličů pro 
tyto volby, ze kterých vyplývají případně některé povinnosti pro voliče.  

Občan ČR: 

Jestliže občan ČR bude volit ve svém volebním okrsku a nebude měnit trvalý pobyt 40 dní 
před konáním voleb, níže uvedené lhůty se ho nijak nedotýkají.  

Jinak platí: 

 Pokud občan změní trvalý pobyt 40 dnů přede dnem voleb , tj. od 14. dubna 
2019 (neděle) a chce volit, musí: 

1. Požádat obecní úřad v předchozím místě trvalého pobytu, kde byl na základě 
provedení změny trvalého pobytu vyškrtnut ze seznamu voličů, o POTVRZENÍ 
O VYŠKRTNUTÍ ze stálého seznamu voličů. 

2. POTVRZENÍ O VYŠKRTNUTÍ předložit do 22.05.2019 na obecním úřade v místě 
nového trvalého pobytu, aby mohl být zapsán do seznamu voličů této obce 

3. nebo POTVRZENÍ O VYŠKRTNUTÍ předložit v příslušné volební místnosti, aby 
mohl být zapsán do seznamu voličů volební komisí (pro zápis do seznamu 
nestačí mít novou adresu trvalého pobytu v novém OP)  

BEZ  POTVRZENÍ O VYŠKRTNUTÍ NELZE VOLIT !! 

 Pokud občan ČR chce volit jinde, než ve svém volebním okrsku může obecní úřad 
v místě svého trvalého pobytu požádat o voličský průkaz: 

1. Písemně s úředně ověřeným podpisem nebo datovou schránkou do 17.05.2019, 
pátek. 

2. Osobně do 22.05.2019, středa. 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY JE MOŽNÉ VYDÁVAT NEJDŘÍVE 09.05.2019 

 Pokud je občan ČR umístěn v zařízení, které se nachází v jiné obci než má trvalý 
pobyt (např. nemocnice, ústav sociální péče, věznice aj.), může: 

1. Požádat prostřednictvím tohoto zařízení o zapsání do seznamu voličů v obci, 
kde se zařízení nachází a to do 04.05.2019  

2. Pokud takto učiní, nebude mít možnost volit v místě trvalého pobytu 

VZHLEDEM K UVEDEKÉ LHŮTĚ (20 DNÍ PŘED KONÁNÍM VOLEB) OBČANŮM, 
KTEŘÍ BUDOU UMÍSTĚNI V NEMOCNICI DOPORUČUJEME VYŘÍDIT VOLIČSKÝ 
PRŮKAZ 



Občané jiných členských států EU musí: 

 V případě, že chtějí hlasovat i v těchto volbách do Evropského parlamentu, musí svoji 
vůli hlasovat projevit tak, že o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu 
voličů (využívaný v komunálních volbách) požádají nejpozději  do 14. 04.2019 do 
16.00 hodin  

 V případě, že nejsou vedeni v uvedeném dodatku a chtějí hlasovat,  musí požádat 
o zapsání do seznamu voličů, opět ve lhůtě nejpozději do 14. 04.2019 do 16.00 
hodin, za předpokladu, že mají pobyt na území obce minimálně 45 dní před konáním 
voleb tj. nejpozději od 10.04.2019 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE NEJEDNÁ O PRACOVNÍ DEN, JE K TOMUTO ÚČELU 
DNE 14.04.2019  OD 08:00 DO 16:00 ZAJIŠTĚNA SLUŽBA NA TELEFON.  

V PŘÍPADĚ POTŘEBY VOLEJTE: 

776 768 359 

 

Další podrobné informace na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/volby.aspx  


