
ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
pro hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů, 
pro voliče zapsaného ve stálém seznamu voličů

Podle ustanovení § 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 zákono volbách do zastupitelstev krajů)

žádám Obecní úřad v Nevolicích
o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů,

které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020,
neboť nebudu volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsem zapsán/a.

Jméno a příjmení žadatele
(voliče):

Datum narození:

Trvalý pobyt:

Telefonní kontakt 1):

Voličský průkaz:

  převezmu osobně

  převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s mým úředně ověřeným podpisem

  žádám zaslat na adresu …............................…...................................................................

Beru na vědomí, že voličský průkaz mne opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů
ve  dnech  voleb  v  jakémkoliv  volebním  okrsku,  který  spadá  do  územního  obvodu  kraje,
kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu jsem přihlášen/a k trvalému pobytu.

V Nevolicích dne …............................. Podpis žadatele: …...............................................
(není-li žádost podána osobně, musí být podpis úředně ověřen)

Žádost byla občanem podána osobně u Obecního úřadu Nevolice dne ….....................................

Žádost převzal/a/ …................................................... Totožnost ověřena dle …..............................

Potvrzení o převzetí voličského průkazu                         

Vydán voličský průkaz č. …................ Totožnost ověřena dle ….......................

Převzal/a dne ….................................  Podpis …..............................................

Volič může požádat o vydání voličského průkazu  písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem
voliče  nebo  podáním  v  elektronické  podobě  prostřednictvím  datové  schránky.  Žádost  musí  být
doručena  nejpozději  do  25.  září  2020  nebo  lze  požádat  osobně,  a  to  nejpozději  30.  září  2020
do 16 hodin. 
Podle  ustanovení  §8  odst.  2  písm.  f)  zákona  č.  634/2004  Sb.,  o  správních  poplatcích,  je  tento  úkon
(ověření  podpisu)  osvobozen  od  povinnosti  hradit  správni  poplatek.  Držitel  poštovní  licence
a Hospodářská komora ČR poplatek požadují.
Obecní  úřad Nevolice  předá voličský průkaz  osobně voliči  nebo osobě,  která  se prokáže  plnou mocí
s ověřeným podpisem žádajícího voliče, nebo jej voliči zašle na uvedenou adresu.


