Obecní úřad Horní Olešnice
Horní Olešnice č.p.2, 543 71 Hostinné, IČO: 00277886
ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
V souladu s ustanovením § 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vydání voličského průkazu pro
volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………….
Datum narození: …………………………………………………………………………………
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………
Telefonní kontakt: ……………………………………………………………………………….
Voličský průkaz:
převezmu osobně,
převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu,
žádám zaslat na adresu trvalého pobytu,
žádám zaslat na jinou adresu
…………………………………………………………………………………………..

V ……………………………dne ……………………………………..

…………………………………………………………
Podpis voliče

Voličský průkaz č. ……………….
- volič převzal osobně dne:…………………………….podpis:……………………………………..
- převzala zplnomocněná osoba dne: ………….………podpis: …….………………………………
- byl zaslán do vlastních rukou na adresu dne: ………...

Tel: 499 448 345, e-mail: obec@horniolesnice.cz, datová schránka: bmhapkb, bankovní spojení: 7903040267/0100

Poučení pro žadatele:
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
Voličský průkaz bude na základě této písemné žádosti vydán voliči, který je u Městského úřadu Hostinné
zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit
ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,
(V souladu s ust. § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, je úřední ověření podpisu pro účely výkony volebního práva osvobozeno od
správního poplatku.),
b) v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče,
a to nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 17.05.2019,
c) osobně nejpozději do 22.05.2019 do 16:00 h., tj. do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu.

Voličský průkaz je možné vydat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 09.05.2019.
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