Městský úřad Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13,357 51 Kynšperk nad Ohří
číslo datové schránky: ca8by3x

volební okrsek č:

voličský průkaz č.:
ŽÁDOST voliče zapsaného v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
pro hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019
Podle ust. § 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do EP“) tímto po vyhlášení voleb žádám
příslušný obecní 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
*) jiná:
Beru na vědomí, že
podle ust. § 30 odst. 2 zák. o volbách do EP může být voličský průkaz předán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve
9. 5. 2019;
podle ust. § 30 odst. 3 zák. o volbách do EP voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České
republiky.

V Kynšperku nad Ohří dne:........................
.......................................................................
úředně ověřený podpis voliče - žadatele
Upozornění: Při zaslání žádosti poštou musí být podpis žadatele na této žádosti úředně ověřen. Při ověření podpisu u
správních úřadů lze využít osvobozeni od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona 6. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití
volebního práva
(PLNOU MOC ZMOCNĚNCE LZE POUŽÍT POUZE K PŘEVZETÍ NIKOLI K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VOLIČSKÝ PRŮKAZ),

POŽÁDAT O VOLIČSKÝ PRŮKAZ JE MOŽNÉ
osobně nejpozději do 22.05.2019 do 16.00 hod. nebo
v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem a e elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
nejpozději do 17.05.2019 do 16.00 hod.

Místo pro ověření podpisu:

Městský úřad Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Záznamy městského úřadu (vyplní odpovědný pracovník městského úřadu)

Žádost byla žadatelem podána osobně dne:

Totožnost žadatele ověřena dle průkazu totožnosti č.

platného do:

Podpis a razítko ověřující osoby:

Vydaný voličský průkaz č………………………….

1)

převzal osobně žadatel

dne…………………………

podpis……………………………………

OP č……………………………………………..

2)

odeslán žadateli dne:……………………………pod čj……………………………..

