Informace k žádosti o voličský průkaz
O voličský průkaz pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech
20. a 21. října 2017 může požádat volič, který bude hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území České
republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském nebo konzulárním
úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (blíže
viz „Možnost volit do PS v roce 2017 v zahraničí“ na www.mvcr.cz).
O voličský průkaz můžete požádat:
- osobní návštěvou úřadu podle místa trvalého pobytu – do 16:00 hodin 18. října 2017
- písemně poštou – popis na žádosti musí být úředně ověřen a žádost musí být doručena úřadu do
13. října 2017 (ověření podpisu obecním úřadem nebo krajským úřadem je pro tento účel osvobozeno
od správního poplatku)
- elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem
(žádost musí být doručena úřadu do 13. října 2017)

Voličské průkazy se začnou vydávat 5. října 2017.
Pokud požádáte o voličský průkaz jinak než osobně, uveďte, zda si jej osobně vyzvednete na úřadu
městyse v době od 5. října 2017 do 18. října 2017 nebo uveďte jiný zákonný způsob doručení. Poštou
se voličské průkazy zasílají doporučeně do vlastních rukou, jiná osoba může převzít váš voličský
průkaz na základě plné moci, na které musí být úředně ověřený podpis voliče, jehož průkaz má být
předán.

VZOR ŽÁDOSTI (není závazným tiskopisem)
Žádost o vydání voličského průkazu
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V souladu s ust. § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, žádám o vydání voličského průkazu.
Jméno (popřípadě jména) a příjmení:

………………………………………………………………………..

Datum narození:

…………………………

Adresa místa trvalého pobytu:

.…………….…………………………………………………………

Voličský průkaz převezmu: (označte požadovaný způsob):

 osobní převzetí
 prostřednictvím ….……………………………, nar. ……………………, trvalý pobyt: ……………………..
..…………………………………………….…., kterou tímto pro převzetí voličského průkazu zplnomocňuji.
 poštou na adresu trvalého pobytu
 poštou na adresu (liší-li se od adresy trvalého pobytu): …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….
 datovou schránkou

Datum podání žádosti…………………………

Podpis žadatele ………………………

Totožnost žadatele ověřena dle OP č.: …………………………………….
Podpis pracovníka, který ověřil totožnost a před kterým byla žádost podepsána ……………………………….
(Žádá-li občan o ověření podpisu na žádosti o vydání voličského průkazu, je tento úkon osvobozen od správního poplatku (§8 odst. 2
písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, stejně jako plná moc k převzetí voličského průkazu jinou osobou.

