
Informace pro voliče – občany jiného členského státu Evropské unie 

Občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 
18 let a je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky, má právo volit 
ve volbách do zastupitelstva obce. Obecní úřad takového voliče zapíše na jeho vlastní žádost do 
dodatku stálého seznamu voličů, 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 pobytu v obci. 

Jestliže splňujete tyto podmínky, můžete požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud 
jste o zápis do dodatku již jednou požádali pro některé předchozí volby do zastupitelstev obcí, 
zůstáváte v něm zapsáni, aniž byste museli svou žádost pro každé další komunální volby opakovat. 
Z dodatku seznamu je možné vás vyškrtnout pouze na vaši vlastní žádost anebo z důvodu pozbytí práva 
volit.  

Požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů můžete již nyní a nejpozději dva dny přede dnem 
voleb, tj. ve středu 21.09.2022 do 16:00 hodin, kdy se seznamy uzavřou. Pokud je váš trvalý, popř. 
přechodný pobyt v Porubě, lze žádost podat u Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 
Ostrava-Poruba, odboru vnitřních věcí, 1. poschodí budovy A, kancelář č. 209, 210, 224 osobně nebo 
písemně na adresu Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba, 
elektronicky prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky ÚMOb Poruba: xpkbv55.   

V případě osobní žádosti budete prokazovat svou totožnost, státní občanství státu EU a pobyt na území 
České republiky. Totožnost a státní občanství prokážete zejména platným občanským průkazem 
domovského státu nebo cestovním dokladem, pobyt pak průkazem o povolení k trvalému pobytu 
občana Evropské unie nebo potvrzením o přechodném pobytu na území (osvědčení o registraci). 

V případě písemné žádosti uveďte minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození a pro bližší 
identifikaci též adresu pobytu na území ČR.  

Další informace pro voliče – občany jiného členského státu EU včetně formuláře žádosti o zápis do 
dodatku seznamu voličů najdete v tomto odkazu:  

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/pro-volice-jsem-cizinec-for-foreigners-jsem-cizinec-for-
foreigners.aspx  
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