Městský úřad Hradec nad Moravicí
ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
pro hlasování ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. 5. 2019
V souladu s ust. § 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do EP), tímto žádám Městský úřad Hradec
nad Moravicí o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbách do Evropského parlamentu konaných
ve dnech 24. a 25. 5. 2019.
Jméno a příjmení žadatele (voliče):
Datum narození:
Trvalý pobyt:
Telefonní kontakt (nepovinný údaj):

Způsob doručení voličského průkazu:
Voličský průkaz (prosím zakroužkujte jednu z možností):
o
o
o
o

převezmu osobně
převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s mým úředně ověřeným podpisem
žádám zaslat na adresu mého trvalého pobytu
žádám zaslat na jinou adresu:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Beru na vědomí, že podle ustanovení § 30 odst. 3 zákona o volbách do EP mne voličský průkaz opravňuje
ve dnech konání voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území
České republiky.

V…………………………………………………………

dne……………………………………………..

Podpis žadatele (voliče): …………………………………………………………………………. ……………
(Při písemném podání žádosti nutno úředně ověřit.)

Žádost zašlete na adresu:
Městský úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Číslo vydaného voličského průkazu:

Voličský průkaz převzal volič osobně dne:………………………………………………………………
Totožnost prokázal volič občanským průkazem nebo cestovním dokladem:
………………………………………………………………………………. …………………………….
Podpis voliče:………………………………………………………………………………………………

Úřední ověření podpisu voliče (u písemného podání):

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.
S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz
vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to:
osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin
nebo
písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin.
Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě
prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
jej voliči zašle.

