
VOLBY do Evropského parlamentu 
ve dnech 23. a 24. května 2014 

 
 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY 
 

Pokud voliči nebudou volit ve svých volebních okrscích dle místa trvalého pobytu, musí se ve volební místnosti 
prokázat voličským průkazem. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu v jakémkoli 
volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem 
v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 
Volič může požádat o vydání voličského průkazu písemným podáním doručeným nejpozději 15 dnů přede 
dnem voleb, tedy 8. května 2014 (státní svátek), obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu. 

 
Důležité upozornění: 

 vzhledem k tomu, že 15denní lhůta pro podání žádosti o voličský průkaz připadá na státní svátek 8. 
května 2014, bude v tento den zajištěna služba na Městském úřadu Čelákovice do 16.00 hodin; 

 ve volbách do Evropského parlamentu je odlišná nejzazší lhůta pro podání žádosti o voličský průkaz → 
o voličský průkaz NELZE, vzhledem ke čtyřem fázím sestavování seznamu pro volby do EP, žádat 
osobně do okamžiku uzavření seznamu. 

 
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má: 

1. občan České republiky, který: 

 alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let; 

 nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního 
práva, omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu); 

 je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasuje na voličský průkaz 
(viz dále). 

2. občan jiného členského státu EU, který: 

 alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let; 

 je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj. nejméně od 9. dubna 2014) přihlášen 
k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky; 

 nevznikla u něj překážka výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního 
práva, omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu); 

 je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
 
Informace podá odbor pro občanské záležitosti MěÚ Čelákovice, pí Körnerová a pí Tanglová, tel.: 326 929 148, 
326 929 151. 
 

VOLIČI JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU 
 
Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a který hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách 
do Evropského parlamentu na území České republiky u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden 
v evidenci obyvatel, může požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 40 
dnů přede dnem voleb, tedy v neděli 13. dubna 2014 do 16.00 hodin. Z tohoto důvodu bude zajištěna služba na 
Městském úřadě v Čelákovicích v době od 8.00 do 16.00 hodin. 
 
 

ZMĚNA TRVALÉHO POBYTU 
 
Informace pro občany, kteří se přestěhují v době od 14. dubna 2014 do 21. května 2014. Občané, kteří se 
přestěhují v době od 14. dubna 2014 do 21. května 2014, tj. změní své trvalé bydliště, jsou automaticky vyškrtnuti ze 
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě svého předchozího trvalého pobytu a v místě 
svého nového trvalého pobytu budou moci hlasovat pouze v případě, že předloží potvrzení o vyškrtnutí 
vydané na základě jejich žádosti obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu. Pokud toto potvrzení 
nepředloží, nebude mu hlasování umožněno. Případně je možné, aby volič, který hodlá změnit místo svého trvalého 
pobytu do 8. května 2014 (nejzazší lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu), požádal nejprve o vydání 
voličského průkazu, který mu pak umožní hlasování v kterémkoli volebním okrsku. 
 
 

Více viz webové stránky města 
www.celakovice.cz oddíl „SPRÁVA MĚSTA“ sekce „Volby“. 


