Obecní úřad Orlické Záhoří
Orlické Záhoří čp. 34
517 64 Orlické Záhoří

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Jméno a příjmení:

……………………………………………………………….…………

Datum narození:

…………………………………………………….……………………

Trvalý pobyt:

………………………………………………………………………….

Podle § 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, žádám o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu konané ve
dnech 24.05.2019 a 25.05.2019.
Vydaný voličský průkaz:

si vyzvednu u Obecního úřadu Orlické Záhoří. nebo prostřednictvím
zástupce (plná moc s ověřeným podpisem)
žádám zaslat na adresu:
..……………………………………………………...
……………………………………………………….
……………………………………………………….

V Orlickém Záhoří dne………………….
..…………………………………..
vlastnoruční podpis voliče
(není-li žádost podána osobně, musí být podpis úředně ověřen)

Žádost byla podána voličem osobně
u Obecního úřadu Orlické Záhoří. dne: ………………2019
předložený doklad: občanský průkaz č. ……………………………
žádost přijal/a: ………………………………
___________________________________________________________________________
Vyplní Obecní úřad
Vydaný voličský průkaz č. …………………………… pro volby do Evropského parlamentu
převzal žadatel u Obecního úřadu Orlické Záhoří osobně dne ………….2019

podpis …………………

převzala za žadatele jiná osoba na základě plné moci s ověřeným podpisem voliče:
jméno a příjmení ……………………………………………nar. ……………………………..
bytem …………………………………….....dne …………2019
byl zaslán žadateli poštou dne………………2019.

podpis ……………………

Voličský průkaz
(§ 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů)
Volič, který nemůže nebo nehodlá hlasovat ve svém „domovském“ volebním okrsku, může na základě
vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku, avšak pouze na území České
republiky.
Od vyhlášení voleb (17. ledna 2019) může volič, který nebude moci anebo nehodlá volit ve svém
volebním okrsku, požádat o voličský průkaz.
Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 9. května 2019.
Volič může požádat o voličský průkaz osobně u obecního úřadu, který vede seznam voličů pro volby
do Evropského parlamentu, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu),
nejpozději do středy 22. května 2019 do 16.00 hodin.
Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu u
správních úřadů je v daném případě osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f)
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) nebo v elektronické
podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě
podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku
17. května 2019 do 16.00 hodin.
Voličský průkaz lze vydat osobně voliči nebo zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou
výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), případně může průkaz převzít i osoba, která se
prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

