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ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO VOLIČE 

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dle Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 17. ledna 

2019 ve dnech 24. a 25. května 2019.  

První den voleb – v pátek 24. 5. 2019 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin,  

druhý den voleb – v sobotu 25. 5. 2019 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.  

 

Hlasování na území městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou proběhne na obvyklých 

místech - v 7 volebních okrscích: 

Č. 1001  Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o., U Sila 321 

Č. 1002 Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou, Nad Školou 278 

Č. 1003 Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou, Nad Školou 278 

Č. 1004 Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou, Nad Školou 278 

Č. 1005 Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou, Nad Školou 278 

Č. 1006 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, U Sila 1139 

Č. 1007 Střední umělecká škola v Liberci, s.r.o., Sladovnická 309 

 

Právo volit 

Právo volit do Evropského parlamentu má na území České republiky:  

a) každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 25.5.2019) dosáhl věku 

18  let, 

b) občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 25.5.2019) dosáhl věku 

18 let a je po dobu nejméně 45 dnů (tj. min. od středa 10.4.2019) přihlášen k trvalému nebo 

evidovanému přechodnému pobytu na území České republiky,  a to pokud podá žádost o zápis 

do seznamu voličů pro volby do EP. Volič, občan EU, který již v minulosti požádal o tento zápis, 

bude uveden v seznamu voličů pro EP a není tedy třeba znovu žádat. 

 

Podrobné informace k volbám do EP pro občany jiného členského státu žijící na území ČR 

naleznete webových stránkách Ministerstva vnitra: 

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx 

 

Překážkami ve výkonu volebního práva do EP (tedy nemožnost volit) jsou:  

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), 

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (§ 55 až 65 ObčZ). 

 

 

Údaj o tom, ve kterém volebním okrsku volič hlasuje a údaj o přesném umístění volební místnosti 

obdrží volič společně s doručenými hlasovacími lístky (na doručovací obálce). Hlasovací lístky budou 

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx
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doručeny voličům nejpozději 21. 5. 2019. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve 

volební místnosti.  

 

Podle § 28 odst. 2 zák. o volbách do ZO si každý volič může ověřit v úředních hodinách na Úřadě 

městského obvodu Liberec – Vratislavice, v kancelářích č. 13 a 15 (přízemí), zda je zapsán v seznamu; 

může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. 

 

Povinností voliče je po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České 

republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České 

republiky (občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, 

cizinci předloží průkaz o povolení pobytu). 

 

 

Voličský průkaz 

Voličský průkaz opravňuje voliče zapsaného v seznamu voličů pro volby do EP 2019 (občana ČR i 

občana členského státu) ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.  

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu pro volby do EP 2019, a to buď: 

 písemným podáním, přičemž žádost musí být doručena  

 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. nejpozději do 16.00 hod. v pátek dne 17.5.2019) 

 musí být opatřená úředně ověřeným podpisem voliče 

 doručená na adresu MO Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 46311 Liberec 

XXX. 

nebo osobně, a to nejpozději 2 dny přede dnem voleb = tj. nejpozději do 16.00 hod. ve středu dne 

22.5.2019. 

Obecní úřad voličský průkaz předá (způsobem dle požadavku voliče) nejdříve 15 dnů přede dnem 

voleb (tj. nejdříve ve čtvrtek 9.5.2019) (NE dříve !!!): 

a) osobně voliči nebo 

b) osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 

průkazu (podle ust.  § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů je tento úkon - ověření podpisu -  osvobozen od povinnosti hradit správní 

poplatek) 

c) anebo jej voliči zašle. 

 

Formulář žádosti a plné moci naleznete na webových stránkách MO Vratislavice nad Nisou 

v záložce „Volby“ – informace pro voliče. 

 

Hlasování mimo volební místnost – do přenosné volební schránky 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb 

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním 

obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková 
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volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími 

lístky. Požadavky je možné již nyní hlásit na telefon 482 428 813. 

 

Hlasování ve zdravotnických a sociálních zařízeních  

Pokud má volič trvalý pobyt v jiné obci, než se nachází zdravotnické nebo sociální zařízení 

(Domov Seniorů), může si do 4. 5. 2019 požádat o zápis do seznamu voličů pro EP (správce zařízení 

nahlásí tyto voliče obecnímu úřadu). Po uplynutí této lhůty bude jedinou možností hlasování s 

voličským průkazem. 
 

 

Členství v okrskových volebních komisích 

Případní zájemci o práci v okrskových volebních komisích se mohou hlásit na Úřadě městského 

obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou u níže uvedených kontaktech, formulář závazné přihlášky je 

i na webu Vratislavic nad Nisou. Upozorňujeme, že delegovaní členové volební stranou mají přednost! 

 

Podrobnější informace naleznete na stránkách: 

 

Informace MV k volbám do EP: http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-

parlamentu.aspx  

Informace KÚ LK k volbám do EP: https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2019-do-ep 

Informace ČSÚ k volbám do EP: https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2019 

Výsledky voleb: 

(Zjištěné výsledky hlasování budou 

moci být zveřejněny až po uzavření 

poslední volební místnosti na území 

EU.) 

www.volby.cz  

 

 

Kontaktní osoby zodpovědné za průběh a konání voleb ve Vratislavicích nad 

Nisou: 

 
Jméno a příjmení Telefon E-mail Kancelář 

Ing. Petra 

Procházková 
482 428 813 prochazkova.petra@vratislavice.cz Č. 15, přízemí 

Zdenka Kalferstová 482 428 818 kalferstova.zdena@vratislavice.cz Č. 13, přízemí 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx
https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2019-do-ep
https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2019
http://www.volby.cz/

