
MÍSTNÍ REFERENDUM  

O OBNOVĚ HISTORICKÉ VŘÍDELNÍ KOLONÁDY 

KONANÉ V KARLOVÝCH VARECH VE DNECH 12. A 13. LEDNA 2018 

 

 
Informace o osobě,  

která je oprávněna hlasovat v místním referendu  

  

 
Právo hlasovat v místním referendu má státní občan České republiky, který alespoň druhý den 

hlasování (tj. 13.1.2018) dosáhl věku nejméně 18 let a je v den hlasování přihlášen k trvalému 

pobytu ve městě Karlovy Vary.  

 

Právo hlasovat v místním referendu má též občan jiného státu Evropské unie 
1
 za současného 

splnění níže uvedených podmínek: 

 v druhý den hlasování (tj. 13. ledna 2018) dosáhl věku nejméně 18 let  

 v den hlasování je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu v Karlových Varech 

 do středy 10.1.2018 do 16.00 hodin požádal na Magistrátu města Karlovy Vary, 

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, o zápis do dodatku stálého seznamu voličů vedeného 

pro volby do zastupitelstva města Karlovy Vary. 

 

Adresa pracoviště:  

Magistrát města Karlovy Vary 

Odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a evidence obyvatel, pracoviště ohlašovny 

kancelář č. 012 v přízemí hlavní budovy 

Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

kontaktní osoba: Andrea Dušková, tel.: 353 151 128, e-mail: a.duskova@mmkv.cz.  

  

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 do 12:00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. 

 

 

Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel 

domáhá zápisu do dodatku stálého seznamu voličů. Žadatel je povinen uvést své jméno, 

příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i adresu místa trvalého pobytu.  

Tiskopis žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů je k dispozici na webových 

stránkách města: www.mmkv.cz – v rubrice „Místní referendum“. 

  

 

Důležité upozornění: 

Pokud občan jiného státu o zápis do dodatku stálého seznamu voličů ve výše uvedené 

lhůtě nepožádá, nebude moci v místním referendu hlasovat! 
 

 

                                                 
1
  Seznam členský států Evropské unie ke dni 4.12.2017:  

Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, 

Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, Švédsko. 
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