ŽÁDOST
o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta České republiky 2018, podle zák. č. 275/2012
Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, které se konají ve dnech 12. a 13.
ledna 2018. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech,
na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018
od 8.00 do 14.00 hodin.

□
□

pouze pro 1. kolo voleb konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
případné 2. kolo voleb konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Jméno a příjmení: ..................................................................................................................
Datum narození: ....................................................................................................................
Místo trvalého pobytu: ..........................................................................................................
Číslo občanského průkazu: ...................................................................................................

Voličský průkaz:

□ převezmu osobně
□ vyzvedne pověřená osoba na základě plné moci s ověřeným podpisem
□ žádám o zaslání na adresu: .................................................................
..................................................................................................................

Žadatel svým podpisem bere na vědomí, že v případě ztráty nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat duplikát.

V Rasoškách dne:........................................

Podpis:......................................................

Záznamy úřadu:
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně do okamžiku uzavření
stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam vede. Toto
podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky. Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou
moc k převzetí / vyzvednutí voličského průkazu), anebo jej voliči zašle.
osobně do 10. 01. 2018 do 10:00 hod.
písemně do 05. 01. 2018.

Osobně převzal/vyzvedla pověřená osoba dne: ..........................
Průkazy odeslány poštou dne: ..........................

Podpis: ..................................

Podpis úředníka: ..................................

Čísla vydaných voličských průkazů: .......................... a ..........................

