Žádost o vydání voličského průkazu pro volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Vydán voličský průkaz číslo: .....…...............
Podle ust. § 6a) odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do
Parlamentu ČR“) tímto po vyhlášení voleb žádám Obecní úřad Vnorovy o vydání voličského
průkazu pro hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční ve dnech
8. a 9. října 2021, neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam
veden
Vyplní žadatel:
Jméno a příjmení žadatele (voliče): ……………………………………………………..........................
Datum narození:

…………………………….................................................................

Trvalý pobyt:

……………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………….....

Telefonní číslo:
................................................................................................................
nepovinný údaj, sloužící např.
ke kontaktování v případě
nedoručení zásilky s VP

Odpovídající označte křížkem:

 žádám o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které se konají v roce 2021
Beru na vědomí, že
a) podle ust. § 6a) odst. 2 zák. o volbách do Parlamentu ČR může být voličský průkaz
předán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve ve čtvrtek 23. 9. 2021;
b) podle ust. § 6a) odst. 3 zák. o volbách do Parlamentu ČR se může na voličský průkaz
volit do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním
volebním okrsku;
c) voličský průkaz je volič povinen odevzdat ve volební místnosti před hlasováním
okrskové volební komisi, vydání voličského průkazu není překážkou pro volbu
v okrsku, kde byl volič původně zapsán.

K tomu sděluji, že voličský průkaz:

 převezmu osobně
 převezme osoba, které udělím plnou moc (s úředně ověřeným podpisem) *
 žádám zaslat na adresu místa mého trvalého pobytu
 žádám zaslat na jinou adresu:
Ověření totožnosti (dle OP/CD):

Ve Vnorovech dne:……...................

Ověřil:
………………….……………........
podpis voliče – žadatele
Žádost lze podat:
 osobně na Obecní úřad Vnorovy, a to nejdéle do 06.10.2021, 16:00 hod., tj. do okamžiku
uzavření seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny. V tomto případě podepíše
žadatel o podání žádosti úřední záznam s úředníkem – po prokázání totožnosti platným
občanským průkazem
 doručením žádosti v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem* voliče nebo
elektronicky prostřednictvím datové schránky voliče do pátku 01.10.2021 do 16:00
hodin, tj. nejpozději 7 dnů přede dnem voleb.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!
* Úřední ověření podpisu voliče provádějí:
1) krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských
částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí
hlavního města Prahy, újezdní úřady.
Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle
ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití
volebního práva.
2) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky
3) notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.
Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení
správního úkonu podle § 8a odst. 2 a 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požadovat
poplatek. Poplatek požadují i notáři.
Úřední záznam Obecního úřadu Vnorovy o doručení voličského průkazu:
Voličský průkaz převzal volič osobně dne: ................................ podpis: ....................................
Voličský průkaz převzal zplnomocněný zástupce dne: .............. podpis: ....................................
Voličský průkaz byl odeslán poštou dne: ...................................doručen dne:............................
Podpis pracovníka OÚ:

