
 

Volby do Evropského parlamentu             

Informace o voličských průkazech 

 
 

Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech 24. a 25. května 

2019. 

V pátek 24. 5. 2019 budou volební místnosti otevřeny v době od 14:00 hodin 

do 22:00 hodin a následně v sobotu 25. 5. 2019 v době od 8:00 hodin do 

14:00 hodin. 

Voliči, kteří nebudou moci nebo nehodlají volit ve volebním okrsku, ve 

kterém jsou vedeni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, 

mohou požádat o vydání voličského průkazu a s ním potom hlasovat 

v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.  

                                                                                                                                    
 

Jak voličský průkaz získat? 
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb,  

a to písemným podáním buď v listinné podobě opatřeném ověřeným 

podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslaném prostřednictvím 

datové schránky voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 

do 17. května 2019 obecnímu úřadu, u kterého je zapsán v seznamu voličů 

pro volby do Evropského parlamentu nebo zastupitelskému úřadu, v jehož 

územním obvodu má bydliště a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů 

vedeném tímto zastupitelským úřadem.  

 

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat i osobně, žádost vyplní 

žadatel na místě a příslušný zaměstnanec MěÚ Kroměříž si data na žádosti 

ověří sám. Tato žádost musí být podána nejpozději 22. května 2019 do 16.00 

hod.   

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 

nejdříve 9. května 2019 předá voličský průkaz voliči osobně nebo osobě, 

která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o 

vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.  

                         

 

Volič zapsaný v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 

s trvalým pobytem v Kroměříži může požádat o vydání voličského průkazu 

za výše uvedených podmínek na odboru občansko-správních agend, 

oddělení správních agend Městského úřadu v Kroměříži, na pracovišti 



občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel v budově na 

Hanáckém náměstí v Kroměříži, tel. 573 321 170, 573 321 176.  

  

Při samotném aktu hlasování volič po příchodu do volební místnosti 

prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným 

občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 

služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Volič, který 

je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství 

jiného členského státu. Po záznamu do výpisu ze seznamu pro volby do 

Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou 

úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České 

republiky nebo jiného členského státu, nebude mu hlasování umožněno. 

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je 

povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 

 

 

 

 

 

                          JUDr.Ivana Bukovská 

                             vedoucí odboru občansko-správních agend MěÚ Kroměříž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


