Informace pro voliče - cizince

V současné době mohou volit ve volbách do zastupitelstev obcí na území ČR pouze cizinci,
kteří jsou státními občany jiných členských států EU za podmínky, že
•
•

alespoň druhý den voleb (tj. 6. října 2018) dosáhnou věku 18 let
jsou v den voleb v obci přihlášeni k trvalému popř. přechodnému pobytu (platný
doklad prokazující oprávněnost pobytu na území ČR)

Jinými členskými státy EU jsou: Belgické království, Bulharská republika, Dánské království,
Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Irsko,
Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské
velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské království, Polská republika, Portugalská
republika, Rakouská republika, Republika Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká
republika, Slovenská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska,
Spolková republika Německo, Španělské království a Švédské království.
Občané těchto států pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů. Pokud občan jiného členského státu EU již jednou o
zápis do dodatku požádal pro některé předchozí volby do zastupitelstev obcí, zůstává v něm
zapsán, aniž by musel svoji žádost pro každé volby opakovat.
Žádost o zápis může být podána písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, že se
žadatel domáhá zápisu do dodatku stálého seznamu voličů. V případě podání osobní žádosti
se musí žadatel prokázat platným průkazem totožnosti (cestovní doklad, identifikační průkaz
domovského státu, doklad o pobytu na území ČR). V případě písemné žádosti žadatel musí
uvést minimálně svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i adresu pobytu
na území ČR.
Žádost je možné podat Městskému úřadu Kopřivnice, odboru správních činností, Štefánikova
1163, a to již v současné době, nejpozději však do 3. října 2018 do 16 hodin.
Pokud volič – občan jiného členského státu EU – o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstva města Kopřivnice nemůže!

Úřední hodiny a kontakty:
Pondělí: 8:00-11:30
Úterý: 8:00-11:30
Středa: 8:00-11:30
Čtvrtek: 8:00-11:30

12:30-17:00
12:30-14:00
12:30-17:00
12:30-14:00

Jana Sopuchová, DiS.
Tel.: 556 879 300, 736 614 200

