
Volby do zastupitelstev obcí 

Volby do zastupitelstev obcí se budou na území České republiky konat ve dnech: 

- pátek 10. října 2014  od 14.00 hod. do 22.00 hod. 

- sobota 11. října 2014   od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

Právo volit má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana ČR, který alespoň druhý 

den voleb, tj. 11. října 2014 dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen 

k trvalému pobytu a státní občan jiného státu (EU), který je alespoň druhý den voleb, tj 11. 

října 2014 dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž 

právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla 

vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv a nenastala u něj překážka výkonu volebního 

práva. 

Voliče, který není občanem ČR, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku 

stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 

jestliže tento volič prokáže státní občanství státu (EU) a dále přihlášení se k trvalému pobytu 

v obci. 

Překážkami ve výkonu volebního práva je 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, výkon vojenské 

základní nebo náhradní služby, vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplývajících, 

nebo služba vojáka z povolení v zahraničí. 

 

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské průkazy nevydávají. 

 

Ve dny voleb do zastupitelstev obcí se uskuteční současně volby do Senátu Parlamentu 

ČR (senátní obvod č. 12 se sídlem ve Strakonicích).  

 

 

 

Více informací podá Ing. Hana Valachová, tel. 383 416 205, příp. na webových stránkách 

Města Blatná www.mesto-blatna.cz nebo Ministerstva vnitra – www.mvcr.cz, odkaz volby do 

zastupitelstev obcí nebo volby do Senátu 2014. 
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