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Obecní úřad Lipová
407 81 Lipová č. p. 422

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta obce Lipová v souladu s § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 59/2002 Sb.,
oznamuje:
1) Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 5. října 2018 od 14.00 hod. do
22.00 hod. a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2) Místem konání voleb je: v okrsku č. 1 obřadní síň v budově Obecního úřadu č.p.
422.
upozorňuje:
Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze hlasovat na voličský průkaz, obecní úřad nevede zvláštní
seznam voličů.

voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky
nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky
volit podle § 4 odst. 1, a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan České
republiky a také státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou
dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě
nebo hlavní městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv.
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V současné době mohou volit a být voleni ve volbách do zastupitelstev obcí na území
České republiky pouze ti cizinci, kteří jsou státními občany jiných členských států
Evropské unie.
Právo volit mohou občané jiných členských států EU při volbách do zastupitelstev obcí na
území ČR realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného obecního úřadu
zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.
Zápis do dodatku stálého seznamu voličů může příslušný obecní úřad provést na základě
žádosti občana jiného členského státu EU, který má trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
v této obci, kdykoli do uzavření dodatku, tj. do 3. 10. 2018 do 16:00 h.
Zápis do dodatku může obecní úřad provést, pokud žadatel splňuje všechny stanovené
podmínky:
▪ státní občanství jiného členského státu EU
▪ dosažení věku 18 let v den voleb
▪ povolení k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území ČR s platným
dokladem prokazujícím oprávněnost pobytu na území ČR.

V Lipové dne 30. srpna 2018

Pavel Svoboda, starosta obce
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