Obecní úřad Malá Morava
Vysoký Potok 2 , 788 33 Hanušovice

Žádost o vydání voličského průkazu
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013
Jméno:…………………………….. Příjmení:…………………………………………
Narozen/a: …………………Trvalý pobyt:……………………………………………..
Podle ust. § 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, žádám o vydání voličského průkazu.
__________________________________________________________________________
* Tento voličský průkaz
1)

si vyzvednu osobně (popř. jej vyzvedne mnou zplnomocněná osoba)

2)

žádám zaslat
na adresu trvalého pobytu

3)

žádám zaslat
na tuto adresu:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Dne……………………..
……...…………………………………..
(podpis)

Totožnost žadatele ověřena podle:

OP č. ……………………… platnost do …………
Cestovní pas č. ……………. platnost do …………

Ověřil(a):
* nehodící se škrtněte
Poznámka
Při volbách do Poslanecké sněmovny může volič hlasovat na voličský průkaz, a to nejen v jakémkoliv volebním
okrsku na území ČR, ale také v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u zastupitelského úřadu

(např. při zahraniční dovolené, při zahraničním studijním či pracovním pobytu). Voličské průkazy vydávají
obecní úřady v místě trvalého pobytu voliče, popř. zastupitelské úřady, je-li volič s bydlištěm v zahraničí již
zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu.
O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, tedy od 28. srpna 2013, a to
následujícími způsoby (viz § 6a odst. 2 zákona o volbách):
- písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa
trvalého pobytu voliče, a to nejpozději do pátku 18. října 2013 do 16:00 hodin (do této doby musí být žádost
obecnímu úřadu doručena). Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče
(ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku). Žádost lze zaslat (podat) též v elektronické podobě,
bude-li tato opatřena uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo bude zaslána prostřednictvím datové
schránky.
- v tomto případě není písemná žádost voliče požadována a po prokázání totožnosti se sepíše úřední
záznam. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 23. října 2013 do 16:00 hodin,
kdy se uzavřou seznamy voličů.

