
ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

pro voliče zapsaného ve stálém seznamu voličů

pro voliče zapsané ve stálém seznamu voličů volebního okrsku č. 1 Obec Dolany (Dolany, Malechov, 
Svrčovec, Sekrýt, Řakom, Andělice, Balkovy, Komošín, Výrov)

podle § 6a odst. 2 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů 

Žadatel - Jméno a příjmení :  ...........................................................................................................

Datum narození :  …………...............................................................................................................

Trvalý pobyt :  ....................................................................................................................................

Z důvodu  mé  nepřítomnosti  v místě  trvalého  pobytu  v době  konání  voleb  do  Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech  08. a 09. října 2021  žádám Obecní
úřad Dolany o vydání voličského průkazu a beru na vědomí, že :

Voličský průkaz mě opravňuje volit v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky,
případně ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Dále vybírám z těchto možností  ( zakroužkujte ) :

* Voličský průkaz si převezmu osobně.

*Voličský průkaz zašlete poštou na adresu: ………………………………………….………….

*předat osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem

Datum: ……………………………….                ● Podpis žadatele : …………………..……………

Potvrzení o převzetí voličského průkazu:

Vydán voličský průkaz č.:………………... totožnost  ověřena dle : …………………………..
…….

dne …………………………..…                Převzal:  …………………………………………..……
                                                                                              (Jméno, příjmení, podpis)

V případě zaslání žádosti nebo doručení žádosti jinou osobou musí být podpis žadatele úředně  ověřen (
dle § 8 odst 2 písm. f) zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je ověření podpisu osvobozeno od  správního
poplatku), držitel poštovní licence a hospodářská komora ČR poplatek požadují.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 31.12.2020 písemnou žádostí
opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky nejpozději  7 dnů přede dnem voleb, tj. 01.10.2021 nebo požádat osobně nejpozději  do uzavření
stálého seznamu voličů, tj.  06.10.2021 do 16.00 hodin. Voličský průkaz může být předán voliči nejdříve
dne 23.09.2021.


