Obecní úřad Kadov
Kadov 65
388 01 Blatná

Voličský průkaz č.
Volební okrsek č.:

Žádost o vydání voličského průkazu

pro volby do Senátu Parlamentu ČR dle ust. § 6a zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a
o změně a doplnění dalších zákonů, konané ve dnech 10. a 11.10.2014, příp. 17. a 18.10.2014
- pro volby konané v 10. a 11. října 2014 )*
- pro volby konané příp. 17. a 18. října 2014)*
Jméno a příjmení ....................................................................................................................................
Datum narození ........................................................................................................................................
Číslo OP ............................................................ platnost do ...................................................................
Trvalý pobyt: ...............................................................................................................
Voličský průkaz si vyzvednu osobně v termínu od 25.09.2014*)
Voličský průkaz vyzvedne jiná osoba, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu od 25.09.2014*)
Voličský průkaz žádám zaslat na adresu*) : ...............………………………………………………,
V ........................, dne ...................

………………………………………………
podpis voliče

Ověření podpisu:

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u
obecního úřadu do uzavření stálého seznamu voličů, tj. 2 dny přede dnem voleb (do 8.10.2014),
v příp. konání 2. kola do 15.10.2014. Podáním v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným
podpisem voliče, nebo v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem
voliče nebo v elektronické podobě zaslaným prostřednictvím datové schránky, doručeným
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (do 3.10.2014).
Obecní úřad Kadov vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 25.09.2014 a předá
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o
vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Vyplní úřad :
Voličský průkaz č. ........................
- předán osobně dne :………………………………………
- předán na základě plné moci ................................................. dne:...................
- zaslán dne: ............................ na adresu: .......................................................
....................................................................
oprávněná úřední osoba – jméno, příjmení, podpis
)* nehodící se škrtněte

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do
Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu,
kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu,
popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny
volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.

Ověření podpisu voliče - osvobozeno od správního poplatku dle § 8 odst. 2 písm. f) zák. č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích.

