OBECNÍ ÚŘAD MALÍNKY
Malínky č.p. 75; 683 33 MALÍNKY
IČ: 00 373 451
Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017
Já, níže podepsaný volič : jméno/a …………………….…. příjmení ………….………………….
trvalým pobytem ……….……………………………………………………………………………..
narozen – den, měsíc, rok…………………………………
v souladu s ustanovením § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění,
žádám
o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Voličský průkaz
** převezmu osobně
** převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s mým ověřeným podpisem
** žádám zaslat na adresu :
Paní/pan……………………...………………………………..
Ulice, název………………………………...…….č.p………..
Město/obec název……………………………………………..
PSČ…………………………………

pošta……….…………………………………….

Stát, nebo zastupitelský úřad: …………………………………………………………….
V …………………... dne ….………
Podpis voliče/žadatele ……..…………………..…………
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 nebo podáním
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. doručit ji nejpozději do 16:00 hod., pátku 13.10.2017) 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 předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o
vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úřední záznam o osobním podání žádosti voličem na OÚ, nebo ověření podpisu:
Totožnost žadatele ověřena dle platného OP/CP)* č……………………………………………..
Podpis žadatele učiněn před oprávněnou úřední osobou:

………………..…………………………………………podpis …..………………………….…
V ……………………………………... dne ………………
/* Nehodící se škrtne; /** Zvolit jednu z možností označení křížkem v uvedeném políčku

