VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
konané ve dnech 7. a 8. října 2016

Vážení občané,
dne 6. května 2016 byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů.
Tento datum je i počátkem lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu
 v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče
 v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
 v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
 osobně
§ 26a odst. 2 zákona č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do ZK“)
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u
městského úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb městskému úřadu; toto podání musí být v listinné
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.
Městský úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s
ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
§ 26a odst. 3 z. č. 130/2000 Sb. zákon o volbách do ZK
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve
volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Voličské průkazy vydává Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24
Mimoň, Mimoň III, budova A, I. patro, dveře č. 104 – podatelna, telefonní
kontakt 487 805 001 nebo email: podatelna@mestomimon.cz, datová
schránka: ys8b5fe.

§ 28 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do ZO“)
Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému
pobytu. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost
obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto
zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství státu, jehož občanům právo volit
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve
Sbírce mezinárodních smluv, a dále přihlášení se k trvalému pobytu v obci. Z dodatku stálého
seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva
volit.
Občan, který po sestavení stálého seznamu voličů nabude nebo pozbude práva volit, bude
do tohoto seznamu zapsán nebo z něho vyškrtnut. Každý volič může být zapsán pouze v
jednom stálém seznamu voličů nebo dodatku stálého seznamu voličů (dále jen "seznam").
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v
seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do
48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět
nelze.
Dva dny přede dnem voleb, tj. 5. října 2016, obecní úřad seznam v 16.00 hodin uzavře.

