Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky
Dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 85/2018 Sb. ze dne 23. května 2018 se volby do zastupitelstev
obcí a volby do Senátu Parlamentu České Republiky uskuteční v pátek 05.10.2018 v době
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 06.10.2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin. Případné druhé kolo
voleb do Senátu Parlamentu ČR by po té proběhlo v pátek 12.10.2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 13.10.2018 v době od 08:00 do 14:00 hodin.
Volby do zastupitelstev obcí
Aktivní volební právo (PRÁVO VOLIT) při volbách do zastupitelstev obcí MÁ:
státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 06.10.2018) dosáhne
věku nejméně 18 let a je v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému
pobytu;
státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 06.10.2018) dosáhne věku
nejméně 18 let a je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k
trvalému pobytu nebo evidovanému přechodnému pobytu, a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv (tj. státní občan členských zemí EU, dle seznamu uvedeného níže). Státní
občan jiného členského státu VŠAK MUSÍ SÁM POŽÁDAT (pokud nežádal již v minulosti) příslušný
obecní úřad O ZAPSÁNÍ do dodatku stálého seznamu voličů, BEZ ZÁPISU do dodatku seznamu
voličů MU HLASOVÁNÍ NEBUDE UMOŽNĚNO. Občan jiného členského státu EU, který má povolen
trvalý pobyt nebo evidovaný přechodný pobyt na území obce Skuhrov, může požádat osobně o
zapsání do dodatku seznamu voličů pro volby do Zastupitelstva obce Skuhrov na Obecním úřadě
ve Skuhrově, nejpozději do 16:00 hodin dne 03.10.2018. Žádost je k dispozici na OÚ Skuhrov.
Seznam členských států EU
1. Království Belgie

11. Republika Kypr

21. Republika Rakousko

2. Republika Bulharsko

12. Litevská republika

22. Republika Rumunsko

3. Česká republika

13. Lotyšská republika

23. Řecká republika

4. Dánské království

14. Velkovévodství Lucemburské

24. Slovenská republika

5. Republika Estonsko

15. Republika Maďarsko

25. Republika Slovinsko

6. Republika Finsko

16. Republika Malta

26. Španělské království

7. Francouzská republika

17. Spolková Republika Německo

27. Království Švédsko

8. Chorvatská republika

18. Království Nizozemsko

28. Spojené království Velké
Británie a Severního Irska

9. Republika Irsko

19. Republika Polsko

10. Italská republika

20. Republika Portugalsko

Překážkou ve výkonu volebního práva při volbách do zastupitelstev obcí (tedy
nemožnost volit) je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu
odnětí svobody nebo z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního
práva a výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Každý volič má právo si v úředních hodinách na Obecním úřadě ve Skuhrově ověřit, zda je
zapsán v seznamu voličů.
Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské průkazy NEVYDÁVAJÍ!

Volby do Senátu Parlamentu ČR
Aktivní volební právo (právo volit) do Senátu Parlamentu ČR má státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 06.10.2018) dosáhne věku nejméně 18 let,
v případě konání II. kola voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání II.
kola voleb (tj. sobota 13.10.2018) dosáhne věku nejméně 18 let.
Překážkou ve výkonu volebního práva do Senátu Parlamentu ČR (tedy nemožnost volit)
je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení
způsobilosti k právním úkonům.
Každý volič má právo si v úředních hodinách na Obecním úřadě ve Skuhrově ověřit, zda je
zapsán v seznamu voličů, 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.
Pro volby do Senátu Parlamentu ČR se vydávají voličské průkazy.
Voliči zapsanému ve stálém seznamu voličů (vedeném Obecním úřadem Skuhrov), který nebude
moci volit ve „svém“ volebním okrsku, vydá Obecní úřad Skuhrov na jeho žádost voličský průkaz.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to buď osobně u
Obecního úřadu Skuhrov až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (tj. do 16:00 hodin dne
03.10.2018), o čemž se sepíše úřední záznam a totožnost voliče se ověří podle jím předloženého
průkazu totožnosti, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů před dnem voleb (tj. do 16:00
hodin dne 28.09.2018), kdy toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče (tento úkon je osvobozen od poplatku), nebo v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem voliče anebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky (ID naší dat. schránky: ivfavr 5). Tiskopisy lze získat na OÚ.
Obecní úřad Skuhrov voličský průkaz vydá voliči nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. od čtvrtka
20.09.2018), a to osobním předáním voliči nebo předáním osobě, která se prokáže plnou mocí s
ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle na jím
uvedenou adresu v žádosti o vydání voličského průkazu. Upozorňujeme, že v případě ztráty
voličského průkazu nelze vyhovět žádosti voliče o vydání nového voličského průkazu a voliči tak
nemůže být volba umožněna.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů pouze v
kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do senátního volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu, a
v jehož územním obvodu je tento volič přihlášen k trvalému pobytu. Pro voliče s trvalým pobytem v územní
působnosti Obecního úřadu Skuhrov to znamená, že své volební právo na voličský průkaz mohou uplatnit v
kterékoliv volební místnosti nacházející se na území volebního obvodu č. 35 - Jablonec nad Nisou (viz níže
seznam obcí zařazených do senátního volebního obvodu č. 35 – Jablonec nad Nisou).

S žádostí o vydání voličského průkazu osobně nebo písemným podáním se obracejte na Obecní
úřad Skuhrov, kde jsou k dispozici potřebné formuláře.

Abecední seznam obcí Libereckého kraje zařazených do senátního volebního obvodu č. 35 –
Jablonec nad Nisou:
1. Albrechtice v Jizerských horách

29. Jiřetín pod Bukovou

57. Rokytnice nad Jizerou

2. Bedřichov

30. Josefův Důl

58. Roprachtice

3. Bělá

31. Koberovy

59. Rovensko pod Troskami

4. Benecko

32. Kořenov

60. Roztoky u Jilemnice

5. Benešov u Semil

33. Košťálov

61. Roztoky u Semil

6. Bozkov

34. Kruh

62. Rychnov u Jablonce n. N.

7. Bradlecká Lhota

35. Levínská Olešnice

63. Semily

8. Bukovina u Čisté

36. Libštát

64. Skuhrov

9. Bystrá nad Jizerou

37. Líšný

65. Slaná

10. Čistá u Horek

38. Lomnice nad Popelkou

66. Smržovka

11. Dalešice

39. Loužnice

67. Stružinec

12. Desná

40. Lučany nad Nisou

68. Studenec

13. Držkov

41. Malá Skála

69. Svojek

14. Frýdštejn

42. Maršovice

70. Syřenov

15. Háje nad Jizerou

43. Martinice v Krkonoších

71. Tanvald

16. Harrachov

44. Mříčná

72. Tatobity

17. Holenice

45. Nová Ves nad Nisou

73. Velké Hamry

18. Horka u Staré Paky

46. Nová Ves nad Popelkou

74. Veselá

19. Horní Branná

47. Paseky nad Jizerou

75. Víchová nad Jizerou

20. Chuchelna

48. Pěnčín (v okr. Jbc)

76. Vítkovice

21. Jablonec nad Jizerou

49. Peřimov

77. Vlastiboř

22. Jablonec nad Nisou

50. Plavy

78. Vysoké nad Jizerou

23. Janov nad Nisou

51. Poniklá

79. Záhoří

24. Jenišovice

52. Příkrý

80. Zásada

25. Jesenný

53. Pulečný

81. Zlatá Olešnice

26. Jestřabí v Krkonoších

54. Radčice

82. Železný Brod

27. Jilemnice

55. Radostná pod Kozákovem

83. Žernov

28. Jílové u Držkova

56. Rádlo

