
 
 

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2018 

 

V pátek 5. října (od 14:00 do 22:00 hodin) a v sobotu 6. října 2018 (od 8:00 hodin do 14:00 

hodin) se budou konat volby do zastupitelstev obcí.  

 

- Městský úřad Vamberk vykonává činnosti registračního úřadu, který projednává a 

registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Vamberk. Dále projednává 

a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, ve kterých nejsou zřízeny 

alespoň dva odbory: Lhoty u Potštejna, Lupenice, Polom, Potštejn, Proruby, Rybná 

nad Zdobnicí a Záměl. Kandidátní listiny mohou volební seskupení odevzdat příslušnému 

registračnímu úřadu do úterý 31.07.2018 do 16:00 hodin. 

- Ve Vamberku je vytvořeno 6 volebních okrsků dle místa trvalého pobytu (volební okrsek 

č. 1 - bývalá MŠ Merklovice, volební okrsek č. 2 - bývalá ZŠ Peklo n. Zd., volební okrsek 

č. 3 - Dům dětí a mládeže v Jugoslávské ulici, volební okrsek č. 4 - Městský klub 

Sokolovna (šatna), volební okresek č. 5 – Městský klub Sokolovna (malý sál), volební 

okrsek č. 6 – Městský úřad Vamberk.  

- Hlasovací lístky budou voličům doručeny na adresu trvalého pobytu nejpozději 3 dny před 

konáním voleb. V případě, že někomu nebudou hlasovací lístky doručeny, může si je 

vyzvednout na Městském úřadě ve Vamberku na podatelně (přízemí MÚ) nebo na 

sekretariátě (1. patro MÚ). Náhradní hlasovací lístky budou k dispozici na požádání také 

přímo ve volebních místnostech. 

- Právo volit do zastupitelstva obce má občan se státním občanstvím České republiky, 

který alespoň druhý den voleb, tj. 06.10.2018 dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb 

v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu Evropské unie, který 

alespoň druhý den voleb, tj. 06.10.2018, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci 

přihlášen k trvalému pobytu nebo má evidovaný přechodný pobyt v příslušné obci na 

území ČR, požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů a jemuž právo volit přiznává  

mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána. Volič se ve volební místnosti 

prokáže předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, 

cizinci předloží průkaz o povolení pobytu). 

- Státní občané jiných státu EU, kteří mají zájem volit, musí být zapsáni ve lhůtě do 

03.10.2018 do 16:00 hodin do dodatku seznamu voličů. Pro ověření, zda je státní občan 

jiného státu Evropské unie zapsán v dodatku stálého seznamu voličů z minulosti, 

kontaktujte s dostatečným předstihem správní odbor – matriku, paní Lenku Prokešovou 

(přízemí městského úřadu, tel: 494 548 124, e-mail: prokesova@vamberk.cz přip. Ing. 

Martinu Juskovou, tajemnici městského úřadu, tel: 494 548 112, e-mail: 

juskova@vamberk.cz). Volič, který je státním občanem jiného státu EU, zapíše na jeho 

vlastní žádost městský úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby, 

jestliže volič prokáže státní občanství (EU) a dále přihlášení se k pobytu v obci (formulář 

žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů je k dispozici ke stažení na 

www.vamberk.cz v sekci Občan a úřad – Volby). 

Aktuální informace k volbám jsou zveřejňovány na webu města www.vamberk.cz v sekci 

Občan a úřad - Volby přip. v sekci Úřední deska a další informace najdete také v zářijovém 

čísle Vambereckého zpravodaje. 

 

Ing. Martina Jusková 

Tajemnice městského úřadu 
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