Volby do Zastupitelstva města Zákupy se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.

V Zákupech budou tři volební místnosti:
1. volební místnost – Borská 5, 471 23 Zákupy (v budově MěÚ Zákupy)
2. volební místnost – Školní 347, 471 23 Zákupy (budova základní školy)
3. volební místnost – Nové Zákupy 521, 471 23 (budova ubytovny a MŠ)
Kromě občanů ČR, kteří jsou v Zákupech přihlášeni k trvalému pobytu a kteří nejpozději
druhý den voleb dosáhnou věku nejméně 18 let, mají právo volit do zastupitelstev obcí i
státní občané jiného státu zemí Evropské unie, kteří alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9.
2022, dosáhli věku 18 let, jsou v den voleb v této obci přihlášeni k pobytu a jsou vedeni v
dodatku stálého seznamu voličů vedeného městským úřadem.
Pokud jste cizincem ze země patřící do Evropské unie, chcete se letošním komunálních
voleb účastnit a již v minulosti jste ve volbách do zastupitelstva města Zákupy volili,
kontaktujte pracoviště evidence obyvatel a ověřte si, že v dodatku stálého seznamu voličů
jste uvedeni a uvedené informace k vaší osobě jsou aktuální.
Pokud jste cizincem ze země patřící do Evropské unie, chcete se letošním komunálních
voleb účastnit a doposud jste se voleb neúčastnil, dostavte se nejpozději do středy 21.
září 2022 do 16.00 hodin na pracoviště evidence obyvatel, Borská 5, 471 23 Zákupy a
požádejte o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. K žádosti budete potřebovat
předložit platný průkaz o povolení k pobytu.

Veškeré informace Vám poskytnou:
Mgr. Romana Gabrielová tel. 487 857 296

p. Svobodová

tel. 487 827 779

gabrielova@mesto-zakupy.cz
svobodova@mesto-zakupy.cz

Připomínáme, že při volbách do Zastupitelstva města Zákupy nelze hlasovat v domově
pro seniory či obdobných zařízeních, pokud nemá volič v okrsku, do kterého zařízení
spadá, trvalý pobyt a ani nelze hlasovat na voličský průkaz. Volič může volit pouze ve
volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Seznam členských států EU:
1. Království Belgie

10. Italská republika

19. Republika Polsko

2. Republika Bulharsko

11. Republika Kypr

20. Republika Portugalsko

3. Česká republika

12. Litevská republika

21. Republika Rakousko

4. Dánské království

13. Lotyšská republika

22. Republika Rumunsko

5. Republika Estonsko

14. Velkovévodství Lucemburské

23. Řecká republika

6. Republika Finsko

15. Republika Maďarsko

24. Slovenská republika

7. Francouzská republika

16 Republika Malta

25. Republika Slovinsko

8. Chorvatská republika

17. Spolková republika Německo

26. Španělské království

9. Republika Irsko

18. Království Nizozemsko

27. Království Švédsko

