Informace pro voliče

První den voleb proběhne v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin. Druhý
den voleb proběhne v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. září 2022 ihned po uzavření volebních místností.

KDO MŮŽE VOLIT
Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana
České republiky, který alespoň druhý den voleb, tedy 24. září 2022, dosáhl věku nejméně
18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu
(EU), který alespoň druhý den voleb, tedy 24. září 2022, dosáhl věku nejméně 18 let, je
v den voleb v této obci přihlášen k pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva,
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv.
Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu
totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz o povolení
pobytu).
Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je zákonem
stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu),
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa),
výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

INFORMACE PRO CIZINCE
Jak je uvedeno výše, právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného státu, jehož
občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká
republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za

podmínky, že alespoň ve druhý den voleb, tedy 24. září 2022, dosáhl věku nejméně 18 let
a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému popř. přechodnému pobytu.
Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie (Belgické království, Bulharská
republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika,
Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika,
Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské
království, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Republika Malta,
Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Spolková republika
Německo, Španělské království a Švédské království), kteří splňují podmínky pro přiznání
volebního práva.
Tito občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů. Žádost o zápis do dodatku může volič podat na Magistrátu města
Opavy, Krnovská 71B, 2. patro, ohlašovna trvalého pobytu. Žádost lze podat
nejpozději do 21. září 2022 do 16.00 hodin.
Vzor - Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve
volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

VOLBY V ZAHRANIČÍ
Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat na zastupitelských úřadech
v zahraničí. Volič hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu
voličů.

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ
SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na email volebni.schranka@opava-city.cz, nebo na tel.: 553 756 113, (jméno, příjmení voliče,
adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Do Zastupitelstva města Opavy se bude pro volební období 2022-2026 volit 39
zastupitelů. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
Volič může na hlasovacím lístku:
•

•
•

označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti
jednotlivých volebních stran (max. 39 křížků),
označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany
nejvýše jednu volební stranu (hlas dostanou všichni kandidáti této strany),
označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň může označit
v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené
kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu
členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů,
a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím
sloupci.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději
20. září 2022, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

