ŽÁDOST
voliče zapsaného v seznamu pro volby do Evropského parlamentu
O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
pro hlasování ve volbách do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019
Podle ust. § 30 odst. 2 zák. č. 62/2003 Sb., zák. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do EP“) tímto žádám o vydání voličského průkazu pro
hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019, neboť nebudu
volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.

Jméno a příjemní žadatele (voliče):
Datum narození:
Adresa
-

místa trvalého pobytu občana ČR
místa pobytu na území ČR občana
jiného členského státu EU

Beru na vědomí, že
A)

podle ust. § 30 odst. 3 zák. o volbách do EP mne voličský průkaz ve dnech voleb opravňuje k hlasování v
jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky;

B)

podle ust. § 30 odst. 2 zák. o volbách do EP mi voličský průkaz může být vydán nejdříve dne 9. května 2019.
K tomu sděluji, že voličský průkaz:

 převezmu osobně
 převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s mým úředně ověřeným podpisem
 žádám zaslat:  na mou výše uvedenou adresu
 na jinou adresu ........................................................................................

.........................................................
podpis voliče – žadatele
(podpis musí být úředně ověřen)

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (tj. 17.1.2019), a to:
a) osobně, nejpozději do 16:00 hod. dne 22.5.2019
b) písemně tak, aby žádost byla doručena obecnímu úřadu nejpozději do 16:00 hod. dne 17.5.2019. Písemná žádost musí být opatřena
úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).

Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je úkon pro účely využití
volebního práva (tj. ověření podpisu jak na doručované písemné žádosti o vydání voličského průkazu, tak i na plné moci k převzetí
voličského průkazu jinou osobou než žadatelem) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek.

Záznam o předání voličského průkazu:

Voličský průkaz č. …………………………………….byl předán dne ………………… osobně žadateli……………………………………..
podpis žadatele

Voličský průkaz č. …………………………………….byl předán dne …………………… zmocněnci

……………………………………..
podpis zmocněnce

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
jméno, příjmení , druh a číslo dokladu totožnosti zmocněnce

Voličský průkaz č. …………………………………….byl zaslán dne ……………………….na adresu sdělenou žadatelem.

