VZOR
Žádost voliče o vvdání Voličského průkazu Dro volbu prezidenta Českérépublikv

Já'níŽepodepsaný(á)''''''''''
Jmeno a prument

Žádám timto V Souladu se zákonem Ó' 27512012 Sb',

o Volbě

prezjdenta republiky

a

o změně

někteÍých zákonů (zákon o Volbě prezidenta republiky)' Ve zněnÍ pozdějŠích předpisů,

o Vydání Voličského průkazu

!
!

pouze pro l. kolo- Volby, která Se koná Ve dnech 12' a 13' ledna 2018
pro případné |l' ko|o- Volby' která Se koná Ve dnech 26' a27 ' ledna 2018

*zaškrtne

se odpovídajícÍ

Zároveň oznamUji, Že VoliČský prŮkaz (odpovídajÍcíoznačte křížkem):

!
!
!

převezmu osobně

převezme osoba' která se prokáŽe plnou mocÍ s mým Úředně ověřeným podpisem
zaoam

o jeho

doručenína adresu:.''..''''''

přesná adresa

podpís voliče
Místo pro Úředníověření podpisu (na Žádosti

v listinné podobě):

vzor se použije pro podání Žádosti v listinné nebo elektronické podobě, které se doručí
obecnímu Úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do 5' Iedna 2018 do 16,00
hodin.
V listinné podobě opatřené Úředně ověřenÝm podpisem Voliče (při ověření podpisu u spráVníCh
Úřadů* lze vyuŽÍt osvobození od spráVnÍho poplatku podle ustanovení s 8 odst'.2 písm' fl
zákona č' 634/2004 sb'' o správnÍch poplatcÍch, ve znění pozdějšíCh předpisů, jež stanovÍ, Že
od poplatkŮ jsou osvobozeny Úkony pro Účely vyuŽítíVolebního práVa)'
v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky Voliče (NELZE podat
Žádost elektronicky s elektronickým podpisem Voliče)' vzhledem ktomu, že jde o datovou
schránku voliče, podpis se Úředně neověřuje'

.
.

voličskÝ průkaz mŮže b'ýt předán neidříve 15 dnŮ přede dnem volbv prezidenta' ti. neidřÍve

28.12.2017

Pokud volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb, obecní úřad mu
vydá dva voličsképrŮkazy (jeden pro prvnÍ a druhý pro druhé kolo voleb).
-krajské Úřady, obecní Úřady obcí s rozšířenou pŮsobností, obecní Úřady, úřady městských částínebo
něstskýCh obvodŮ Územně členěnýCh statutárních měst a Úřady městských částÍhlavního města
Prahy, jejichž seznam stanoVí prováděcÍ práVní předpis, ÚjezdnÍ Úřady
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