Písemná žádost voliče o vydání voličského průkazu

Městský / Obecní úřad *

áoosr

o vyDÁNívollčsKÉHopRůKAzu
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Já, nížepodepsaný

(á)

....nar.

jméno a příjmení
trvalý

pobyt

.......,.....,....íelefon/ e-mail (nepovinný údaj).,.......

Žádám tímto vsouladu se zákonem č. 130/2000Sb., ovolbách do zastupitelstev krajů a ozměně
něktených zákonŮ, ve znění pozdějších předpisů, o vydání voličskéhoprůkazu pro volby do
Zastupitelstva Středočeského kraje, které se konají ve dnech 2, a 3, října 2020.

Beru na vědomí, že voličský průkaz mne opravňuje

k

hlasování

v jakémkoli volebním okrsku

v Územním obvodu Středočeského kraje. Zároveň oznamuji, že voličský průkaz (odpovídajícíoznačte
křížkem):

!
!
!
!

převezmu osobně
převezme osoba, která se prokáže plnou mocís mým úředně ověřeným podpisem
ZaOam o jeho doručenína adresu místa mého trvalého pobytu
ZaOam ojeho doručenínajinou adresu:

přesná adresa, PSČ

podpis voliče

úředně ověřený

PoUČENÍ
Vzor se použije pro písemnou žádost, která musí byt doručena obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů

přede dnem voleb, tj. 25, září 2020 do 16,00 hodin
v listinné podobě opatřené úředně ověřenÝm podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky votiče; vzhledem k tomu,
že jde o datovou schránku voliče, podpis se úředně neověřuje.

o
o

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu netze vydat duplikát!
Úřední ověření podpisu voliče provádějí:
1) krajské úřady, obecní úřady obcí s tozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částínebo
městských obvodŮ územně členěných statutámích měst a úřady městských částíhlavního města Prahy,
Újezdní úřady. Pň ověření podpisu u správních úřadůlze využítosvobození od správního poplatku podle
ustanovení § 8 odsí. 2 písm. f) zákona č, 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisŮ, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účelyvyužití volebního práva.
2) dňitel poštovnílicence a Hospodářská komora Českérepubliky
3) notáň na základě zákona č. 35U1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.
Džitel poštovnílicence a Hospodářská komora Českérepubliky mohou za provedení spravního úkonu podte
§ 8a odsí. 2 a 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalšíchzákonŮ, ve znění pozdějších předpisů, požadovat poplatek. Poplatek požadujíi notáň,
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