Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6
385 17 VIMPERK
Č.j.: …………………………………………………

Voličský průkaz č:………………………....

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Podle ust. § 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do EP“) tímto po vyhlášení voleb žádám
příslušný městský úřad o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbách do Evropského parlamentu,
které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019, neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku, pro který je
tento seznam veden.
Jméno a příjmení žadatele (voliče):
Datum narození:
Adresa
• místa trvalého pobytu občana ČR
• místa pobytu na území ČR
občana jiného členského státu EU

Telefonní číslo:
nepovinný údaj; slouží např. ke kontaktování
v případě nedoručení zásilky s voličským průkazem
K tomu sděluji, že voličský průkaz:
převezmu osobně
převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s mým ověřeným podpisem*)
žádám zaslat na adresu - místa mého trvalého pobytu
.................................................................................... (jinou)
Beru na vědomí, že
•
podle ust. § 30 odst. 2 zákona o volbách do EP může být voličský průkaz předán nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb (tj. nejdříve od čtvrtka 09.05.2019).

•

podle ust. § 30 odst. 3 zákona o volbách do EP voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli okrsku
na území České republiky

…………………………………........
datum

.........................................................
podpis voliče - žadatele*)

Odpovídající se označí ⌧.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (tj. 17.01.2019), a to:
a) osobně, nejpozději do 16:00 hodin dne 22.05.2019
b) písemně tak, aby žádost byla doručena obecnímu úřadu nejpozději do 16:00 hodin dne 17.05.2019. Písemná žádost musí
být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče; elektronicky podaná žádost musí být odeslána z datové schránky voliče žadatele (nestačí pouhý e-mail, a to ani se zaručeným elektronickým podpisem, uznávaným elektronickým podpisem, příp.
jiným typem elektronického podpisu).
c) 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.
_______________________________________________________________________________________________________

Záznamy městského úřadu:
Žadatel/ka je zapsán/a ve stálém seznamu voličů u Městského úřadu Vimperk v okrsku číslo:………
Totožnost ověřena podle:
Osobní údaje ověřeny v AISEO/ROB:
Voličský průkaz byl předán dne osobně žadateli/zmocněnci……………………………………………….
podpis žadatele/zmocněnce
Voličský průkaz byl zaslán dne poštou do vlastních rukou na požadovanou adresu.…………………….
Ve Vimperku dne…………………………….

………………………………………………..
podpis oprávněné úřední osoby

