Volby do zastupitelstev obcí 2018 a Volby do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR
Volby do Zastupitelstva obce Krouna a Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se na územní
obce Krouna konají souběžně ve dvou dnech, a to
v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
(Případné II. kolo volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 12. a 13. října
2018).
Obec Krouna má 4 volební okrsky. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 (Krouna) - pro voliče s trvalým pobytem v Krouně - je volební
místností zasedací místnost Obecního úřadu v Krouně,
ve volebním okrsku č. 2 (Rychnov) - pro voliče s trvalým pobytem v Rychnově - je volební
místnost v budově požární zbrojnice v Rychnově,
ve volebním okrsku č. 3 (Čachnov) - pro voliče s trvalým pobytem na Františkách, na
Čachnově a na Rudě - je volební místnost v budově požární zbrojnice na Čachnově a
ve volebním okrsku č. 4 (Oldřiš) - pro voliče s trvalým pobytem v Oldřiši - je volební
místnost v budově požární zbrojnice v Oldřiši.
Voličům, kteří se ze zdravotních důvodů nebudou moci dostavit do volební místnosti,
bude umožněno volit do přenosné schránky. Požadavek je nutné nahlásit předem.
Telefonní spojení na obecní úřad - 469 341 130, 723 477 125, 725 444 888.

Voliči:

- Volby do Zastupitelstva obce Krouna
Voličem je nejen státní občan ČR, ale i státní občan jiného členského státu EU, který
alespoň v první den voleb (nejpozději 5. října 2018) má TRVALÝ pobyt v obci (státní
občan jiného členského státu EU na základě judikatury i registrovaný PŘECHODNÝ
pobyt v obci), dále který alespoň druhého dne voleb (nejpozději 6. října 2018) dosáhne
věku 18 let. Překážkami výkonu volebního práva, pro něž volič nebude moci fakticky volit,
jsou:





zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody,
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (např.
karanténa na uzavřeném infekčním oddělení), nebo
zahraniční výkon služby vojáka z povolání nebo vojáka v záloze.

U státního občana jiného členského státu EU je faktický výkon volebního práva
podmíněn jeho žádostí o zápis do DODATKU stálého seznamu voličů (a jeho
následným zápisem do DODATKU) - viz Doplňující informace pro státní občany jiného
členského státu EU.

- Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den
konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Kandidáti:

- Volby do Zastupitelstva obce Krouna
Kandidátem může být volič - postačí tedy, bude-li mít kandidát nejpozději 5. října 2018
trvalý pobyt v obci (státní občan jiného členského státu EU dle judikatury i
registrovaný přechodný pobyt v obci), ve které kandiduje, dále bude splňovat podmínku
dosažení věku 18 let nejpozději 6. října 2018. Kandidatuře z výše uvedených překážek
výkonu volebního práva nebrání omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu či
výkon služby vojáka v zahraničí. Podmínkou, která nebrání zvolení za člena zastupitelstva,
nýbrž brání následnému výkonu mandátu, je podmínka uvedená v § 5 odst. 2, 3, 4 zákona č.
491/2001 Sb., který řeší otázku neslučitelnosti funkcí.

Voličské průkazy:

- Volby do Zastupitelstva obce Krouna
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Volič hlasuje ve
volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

- Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého
pobytu, může za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území
České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
O vydání voličského průkazu může volič požádat obecní úřad v místě svého trvalého
pobytu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 31. 5. 2018 a to těmito způsoby:
• osobně - o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu
voličů, tj. do 3. října 2018 do 16. 00 hod,
• podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 28. září 2018,
příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný
předepsaný formulář. Podání může být učiněno:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 20. září 2018, předá voličský průkaz
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/
vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu),
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Doplňující informace pro státní občany jiného členského státu EU
při volbách do zastupitelstev obcí
Státní občan jiného členského státu Evropské unie, je-li v obci přihlášen k trvalému pobytu
nebo registrován k přechodnému pobytu může dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, aniž by musel být zapsán v dodatku
stálého seznamu voličů


KANDIDOVAT do zastupitelstva obce (Musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy
musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí
získat trvalé bydliště nebo být registrován k přechodnému pobytu na území obce, do
jejíhož zastupitelstva kandiduje, u kandidáta nesmí být překážka volitelnosti
spočívající v omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva nebo spočívající
v zákonném omezení na osobní svobodě z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.),



PODEPSAT PETICI na podporu kandidatury nezávislého kandidáta či sdružení
nezávislých kandidátů,



BÝT ČLENEM OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE a to v kterémkoli volebním okrsku a
obci na území ČR. Nemůže však být zapisovatelem okrskové volební komise, neboť
nesplňuje podmínku státního občanství České republiky.

Pokud však volič, cizí státní občan EU s trvalým nebo přechodným pobytem v obci,
bude chtít do zastupitelstva obce VOLIT, musí SÁM POŽÁDAT u obecního úřadu o zápis
do DODATKU stálého seznamu voličů, a to nejpozději do středy 3. října 2018 do 16.00
hodin, kdy se uzavírá stálý seznam voličů a jeho dodatek.
Formu ani náležitosti žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů zákon
č. 491/2001 Sb. neupravuje, lze ji tak podat následujícími způsoby:


OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost o zápis do dodatku vyžadována, neboť
obecní úřad o ústní žádosti voliče sepíše úřední záznam, a to poté, co se žadatel
prokáže platným průkazem totožnosti (cestovním dokladem, identifikačním průkazem
domovského státu nebo dokladem o pobytu na území ČR - průkazem o povolení
k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu na území obce),



PÍSEMNĚ - žadatel musí uvést minimálně svoje jméno, příjmení, datum narození a
adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR, přičemž z obsahu
žádosti musí být zřejmé, že žádá o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

V případě, že volič, cizí státní občan EU, byl již někdy v minulosti (a to i u jiného obecního
úřadu) do dodatku stálého seznamu zapsán a dosud z něj nebyl vyškrtnut, již o zápis
opětovně nežádá. Z dodatku lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlastní žádost nebo z důvodu
pozbytí práva volit.
Voliči, cizí státní občané EU, (zapsaní v dodatku) nebudou moci hlasovat v souběžně
konaných volbách do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

