VP č. ……………………….
Žádost o vydání voličského průkazu
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Jméno a příjmení voliče………………………………………………………………………………………
datum narození………………………………tel. kontakt…………………………………………………....
místo trvalého pobytu ………………………………………………………………………………………..
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR (dále jen „PS PČR“) požádat obecní úřad, který vede stálý seznam voličů o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat
ode dne vyhlášení voleb do PS PČR tj. od 31. prosince 2020:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nejpozději 7 dnů tj. 01. 10. 2021 do 14:00 přede dnem voleb do
PS PČR
c) osobně do 06. 10. 2021 do 16:00 hodin

Předání vystaveného voličského průkazu nejdříve 15 dnů přede dnem voleb: (označte křížkem)
osobní předání voliči nebo předání osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu v podatelně Městského úřadu Buštěhrad, Revoluční 1
(v 1. patře zámku)
(nejdříve 15 dnů přede dnem voleb – 23. 09. 2021 – 06. 10. 2021 do 16:00 hodin)
úřední hodiny:

pondělí a středa
úterý a čtvrtek
středa 06. 10. 2021

08:00 - 18:00 hodin
08:00 - 12:00 hodin
08:00 - 16:00 hodin

zaslání doporučeně do vlastních rukou (obálka s červeným pruhem) na adresu, kde se v době
voleb budete zdržovat (uveďte prosím čitelně přesnou adresu včetně PSČ)
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

V Buštěhradě, dne:

podpis voliče:

místo pro ověření podpisu:

V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již vydaného voliči, nelze voliči vydat duplikát, resp. nový voličský
průkaz.

Źádost přijata:
(den, jméno)

Vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Odeslal voličský průkaz č.
(den, jméno)

Vydal voličský průkaz č.
(den, jméno)

Přijal voličský průkaz č.
(den, jméno)

Upozornění pro voliče:
Podání žádosti v listinné podobě: od vyhlášení voleb tj. 31. 12. 2020 opatřené ověřeným podpisem voliče musí být
doručené nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tj. do 01. 10. 2021 do 14:00 hodin na adresu: Městský úřad Buštěhrad,
Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad . Na obálku vyznačit „Voličský průkaz“.
Osobní podání žádosti:
• od vyhlášení voleb tj. 31. 12. 2020 do 06. 10. 2021 v podatelně Městského úřadu Buštěhrad, v 1.patře zámku
• od 23. 09. 2021 do 06. 10. 2021 do 16:00 hodin s možností následného vydání voličského průkazu

