Obecní úřad Horní Olešnice
Horní Olešnice č.p.2, 543 71 Hostinné, IČO: 00277886
ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Podle § 26a odst. 1 a 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“), žádám o vydání voličského
průkazu pro hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 02. a 03. října
2020, neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsem zapsán/a.
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 do vlastních rukou na adresu trvalého pobytu,
žádám zaslat do vlastních rukou na jinou adresu
(uveďte přesnou adresu včetně PSČ)
……………………………………………………………….………………………………..

Datum: ……………………………

Podpis žadatele: .……………….…………………………

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

Vysvětlivky:
*)
křížkem označte jednu z možností
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Volič může požádat o vydání voličského průkazu:
- osobně,
- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,
pozn.: 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,
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče.
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou
zprávou je pátek 25.09.2020. Konec lhůty pro osobní podání je středa 30.09.2020 do 16:00 h.
S voličským průkazem může volič hlasovat ve stálém volebním okrsku na území České republiky spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu
je volič přihlášen k trvalému pobytu.
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