
Obecní úřad Nevolice, okres Domažlice
Nevolice 36, 344 01 NEVOLICE    telefon: 379 794 075    e-mail: obec@nevolice.cz

V Nevolicích dne 1. srpna 2021

INFORMACE O MOŽNOSTI ŽÁDAT O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU 
PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

Podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
a  podle  §  1  odst.  3  zákona  č.  247/1995  S.,  o  volbách  do  Parlamentu  České  republiky,
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.

vyhlásil prezident republiky dne 31. 12. 2020
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

a stanovil dny jejich konání
na pátek 8. října 2021 a na sobotu 9. října 2021.

Volič,  který  se  nebude  zdržovat  v době  voleb  do  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu
České republiky (dále jen „Parlamentu“) konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 ve volebním
okrsku  v místě  svého  trvalého  pobytu,  může  hlasovat  na  voličský  průkaz  v jakémkoliv
volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 

O voličský průkaz lze žádat na obecním úřadě dle místa trvalého pobytu voliče:
- osobně: po prokázání totožnosti je možné žádat do 6. října 2021 do 16:00 hodin
- podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 1. října 2021:

a)  v listinné  podobě:  pak  písemné  podání  musí  být  opatřené  úředně  ověřeným
podpisem voliče

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky 

Obecní  úřad  dle  místa  trvalého  pobytu  nejdříve  15  dnů  přede  dnem  konání  voleb
do Parlamentu,  tj.  23.  září  2021,  voličský  průkaz  předá  osobně voliči  nebo  osobě,  která
se prokáže plnou mocí s ověřeným  podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle na adresu, kterou si v žádosti uvedl.
Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad za stejných podmínek jako obecní úřad
na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb
do  Parlamentu  v jakémkoliv  volebním  okrsku  na  území  České  republiky  i  v jakémkoliv
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Josef Velek, v. r.
starosta obce

Zveřejněno na úřední desce dne 2. 8. 2021
Zveřejněno na elektronické úřední desce dne 2. 8. 2021 
Sejmuto z úřední desky dne 9. 10. 2021
Sejmuto z elektronické úřední desky dne 9. 10. 2021 


