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Zajištění voleb do Evropského parlamentu pro lázeňské hosty, pacienty v nemocnici
a osoby umístěné v pečovatelských domech na území města Karlovy Vary
Vážená paní, vážený pane,
ve dnech 24. a 25. května 2019 se uskuteční volby do Evropského parlamentu (dále
jen „volby do EP“).
Žádáme Vás, abyste informovali své lázeňské hosty, resp. pacienty, případně osoby
umístěné v pečovatelských domech, o těchto skutečnostech:
PRÁVO VOLIT
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má:
a) státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let,
b) občan jiného členského státu Evropské unie, který:
 alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu
na území ČR (tj. nejméně od 10.4.2019),
 nejpozději do 14.4.2019 do 16.00 hodin podal na obecním úřadu podle svého
pobytu žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nebo o přenesení údajů
z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP,
dále jen „volič“.
Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území ČR jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Každý volič může ve volbách do EP hlasovat pouze jednou.
VOLIČ Z VAŠEHO ZAŘÍZENÍ MŮŽE VE VOLBÁCH DO EP
HLASOVAT ZA TĚCHTO PODMÍNEK:
1)

Má trvalý/přechodný pobyt v Karlových Varech v okrsku, do něhož Vaše zařízení
spadá
V tomto případě může volič hlasovat:
 osobně ve volebním okrsku, kam Vaše zařízení spadá, nebo
 ze závažných zdravotních důvodů ve Vašem zařízení do přenosné schránky
(za voličem se dostaví zástupci okrskové volební komise, kam Vaše zařízení spadá).

2)

Má trvalý/přechodný pobyt v Karlových Varech, ale v jiném okrsku, než do kterého
Vaše zařízení spadá
V tomto případě může volič hlasovat v okrsku, kam Vaše zařízení spadá, pouze
s voličským průkazem, a to:
 osobně, nebo
 ze závažných zdravotních důvodů ve Vašem zařízení do přenosné schránky
(za voličem se dostaví zástupci příslušné okrskové volební komise).
Poznámka: Tento volič může hlasovat na voličský průkaz v jakékoli volební místnosti
na území České republiky.

3)

Nemá trvalý/přechodný pobyt v Karlových Varech, ale přivezl si sebou voličský
průkaz
V tomto případě může volič hlasovat:
 osobně v jakékoli volební místnosti na území České republiky, nebo
 ze závažných zdravotních důvodů ve Vašem zařízení do přenosné schránky
(za voličem se dostaví zástupci okrskové volební komise, kam Vaše zařízení spadá).

4)

Nemá trvalý/přechodný pobyt v Karlových Varech, a nepřivezl si sebou voličský
průkaz
V tomto případě může volič správce zařízení požádat, aby ho nejdéle do soboty
4. května 2019 (do 16.00 hodin) nahlásil k zápisu do seznamu voličů pro volby do EP
vedeného Magistrátem města Karlovy Vary. Poté může volič hlasovat:
 osobně ve volebním okrsku, kam Vaše zařízení spadá, nebo
 ze závažných zdravotních důvodů ve Vašem zařízení do přenosné schránky
(za voličem se dostaví zástupci okrskové volební komise, kam Vaše zařízení spadá).
Poznámka: V místě trvalého/přechodného pobytu je volič vyškrtnut ze stálého seznamu
voličů pro volby do EP a nemůže zde hlasovat!

5)

Nemá v Karlových Varech trvalý/přechodný pobyt, nepřivezl si sebou voličský
průkaz, ani nepožádal v zákonném termínu správce zařízení o zápis do seznamu
voličů pro volby do EP v Karlových Varech
Ve volbách do EP nemůže na území města Karlovy Vary hlasovat.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

1)

VOLBA DO PŘENOSNÉ SCHRÁNKY
O volbu do přenosné schránky může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů:
 Magistrát města Karlovy Vary na tel. č. 353 151 220 – Zdeňka Raková, nebo
 ve dnech voleb též příslušnou okrskovou komisi (telefonní spojení do volebních
místností bude zveřejněno dne 20.5.2019 webových stránkách www.mmkv.cz /
záložka „Magistrát města“ / rubrika „Volby“.

2)

VOLIČSKÝ PRŮKAZ
 Volič může ve volbách do EP hlasovat na voličský průkaz, pokud si jej nechal
vystavit.
 O voličský průkaz může volič požádat obecní úřad podle trvalého/přechodného
pobytu, a to:
a) v písemné podobě s úředně ověřeným podpisem nejdéle do 17. května 2019
do 16.00 hodin, nebo
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče
do datové schránky obecního úřadu (žádost nemusí být podepsána uznávaným

elektronickým podpisem voliče) nejdéle do 17. května 2019 do 16.00 hodin,
nebo
c) osobně nejdéle do 22. května 2019 do 16.00 hodin. Volič podepíše žádost
před pověřeným úředníkem po prokázání své totožnosti platným průkazem.
 Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území
České republiky.
 V příloze Vám zasíláme přehled volebních místností a volebních okrsků na území
města Karlovy Vary. Doporučujeme podávat klientům informace o volební místnosti,
která se nachází nejblíže Vašemu zařízení, abychom předešli stížnostem
na nevhodné či nedostatečné informace.
3)

NAHLÁŠENÍ VOLIČE DO SEZNAMU VOLIČŮ PRO VOLBY DO EP V KARLOVÝCH
VARECH
 Lázeňské, sociální či zdravotnické zařízení může do seznamu voličů pro volby do EP
vedeného Magistrátem města Karlovy Vary nahlásit pouze voliče, kteří NEMAJÍ
trvalý, resp. přechodný pobyt v Karlových Varech.
 Voliči s trvalým, resp. přechodným pobytem v Karlových Varech, mohou
v lázeňském či zdravotnickém zařízení na území města Karlovy Vary hlasovat mimo
volební okrsek, kam podle svého pobytu spadají, pouze na voličský průkaz.
 Voliče, který:
- nemá v Karlových Varech trvalý, resp. u cizinců EU přechodný pobyt,
- nemá vystaven voličský průkaz,
- chce volit do Evropského parlamentu v Karlových Varech,
může zařízení nahlásit k zápisu do seznamu voličů pro volby do EP vedeného
Magistrátem města Karlovy Vary.
Takto zapsaný volič hlasuje v okrsku, kam územně zdravotnické či lázeňské zařízení
patří a kam byl do seznamu voličů pro volby do EP na základě hlášení zapsán. Volič
je vyškrtnut ze stálého seznamu voličů pro volby do EP v místě svého
trvalého/přechodného pobytu.
 Správa příslušného zařízení vyplní čitelně (hůlkovým písmem nebo na psacím stroji)
přiložený tiskopis „Nahlášení k zápisu do seznamu voličů pro volby do EP“. Součástí
tiskopisu je i zákonný, vlastnoručně podepsaný, souhlas voliče. Tiskopis musí být
ve spodní části opatřen jak podpisem voliče, tak podpisem odpovědné osoby správy
daného zařízení.
 Vyplněné tiskopisy je nezbytné doručit Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská
21, 361 01 Karlovy Vary, odboru vnitřních věcí (3. patro, kancelář č. 311)
nejpozději do soboty 4. května 2019 do 16.00 hodin.

4)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Volič, který bude neplánovaně přijat do Vašeho zařízení v době, kdy již nemůže být
na svou žádost prostřednictvím správce zařízení nahlášen do seznamu voličů pro volby
do EP v Karlových Varech (tedy po 4.5.2019), nemá voličský průkaz a uplynula již lhůta,
ve které lze o jeho vydání požádat (tj. osobně na obecním úřadu 22.5.2019), nebude
moci své volební právo vykonat.

Žádáme Vás, abyste o výše uvedených skutečnostech informovali své lázeňské
hosty a pacienty. Podrobnější informace obdrží Vámi pověření zaměstnanci, kteří budou
zodpovědní za spolupráci s magistrátem města při zajištění voleb. Odpovědnou osobu
včetně telefonního spojení nám, prosím, sdělte e-mailem na adresu
v.jezkova@mmkv.cz nebo telefonicky na tel. č. 353 151 250.

Tiskopis uvedený v příloze jsme Vám připravili pro zjednodušení Vaší práce, potřebný
počet kopií si, prosím, zajistěte (nejde o celostátně distribuovaný materiál).
Hlasovací lístky budou ve dnech voleb do EP k dispozici v každé volební místnosti
a na informačním pultu Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21 (v přízemí).
Všeobecné informace k volbám jsou zveřejňovány Ministerstvem vnitra na adrese
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx.

Za Vaši spolupráci předem velice děkujeme.

S přátelským pozdravem

Ing. Jindřiška Gallová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Přílohy:
1) Tiskopis pro nahlášení lázeňských hostů a pacientů do seznamu voličů pro volby do EP
vedeného Magistrátem města Karlovy Vary.
2) Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Karlových Varech.

Poznámka:
Oznámení o dni a místě konání voleb s vymezením územní spádovosti jednotlivých
volebních okrsků a volebních místností podle ulic a územního uspořádání města bude
zveřejněno na území města v každém okrsku na stojanech veřejného osvětlení
a na www.mmkv.cz.
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