Obecní úřad Všemyslice
Neznašov 9
373 02 Neznašov

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
konané ve dnech 08. a 09. 10. 2021
Podle §6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon, o volbách do Parlamentu“) tímto žádám příslušný obecní úřad o vydání
voličského průkazu pro hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, 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 převezmu osobně
voličský průkaz mi zašlete na adresu

•

………………………………………………………………………………………
voličský průkaz převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s mým
ověřeným podpisem

V Neznašově, dne…………………………….

………………………………….
podpis žadatele

Podpis a razítko ověřujícího:
___________________________________________________________________________
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní
seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu (do 06. 10. 2021) nebo podáním
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (01. 10. 2021) tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto
podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský
úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23.09.2021) předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny
v jakémkoli volebním okrsku, popř. zvláštním volebním okrsku

Totožnost žadatele ověřena dle průkazu totožnosti č. ………………………………….
Doklad (voličský průkaz č.) ……………………… předán/odeslán dne…………………

Podpis přebírajícího ………………………………….

