Obecní úřad
Kostelec u Holešova 58
768 43 Kostelec u Holešova
ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
PRO VOLBY DO POSLANECKÉ

SNĚMOVNY PČR

V souladu s ustanovením § 6a 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 pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021, neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku,
v jehož stálém seznamu jsem zapsán(a).
Jméno a příjmení:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum narození:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trvalý pobyt:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voličský průkaz si :
-

Vyzvednu OSOBNĚ (od 23. září 2021 do 6. října 2021 do 16:00hod)

-

Vyzvedne osoba, která se prokáže plnou mocí s mým úředně ověřeným podpisem

-

Žádám o jeho zaslání na adresu
………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………

-

Telefon nebo e-mail voliče *
.………………………………………………................................

V
--------------------------------------------

dne:
------------------------------------

--------------------------------------------------úředně ověřený podpis žadatele-voliče**

* nepovinný údaj
** Podpis nemusí být úředně ověřen v případě, že žadatel podepíše žádost před pracovnicí ohlašovny.
Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ust. § 8 odst. 2 písm. f)
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

POUČENÍ:
Dne 31. prosince 2020 bylo ve Sbírce zákonů vydáno rozhodnutí prezidenta republiky
o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat v pátek 8.
října a sobotu 9. října 2021.
O vydání voličského průkazu může občan, volič, požádat zasláním písemné žádosti již nyní
a to do 1. října 2021 s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě
zaslané prostřednictvím datové schránky.
O vydání voličského průkazu může požádat také na úřadě osobně a to do 6. října 2021 do
16:00 hodin. Údaje voliče si v tomto případě úřad ověří na místě dle průkazu totožnosti.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dny voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky, nebo ve
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

