
1 

 

     MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17  

     ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

     ODBOR OBČANSKO-SPRÁVNÍ 

     MATRIKA 
  

Žádost o vydání voličského průkazu 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 8. 10. 2021 – 9. 10. 2021 
Podle § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů žádám o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky, konané ve dnech 8. - 9. 10. 2021. 

 

Jméno a příjmení voliče:  

Datum narození:  

Trvalý pobyt:  

Telefonní kontakt/E-mail:  

 

Vydaný voličský průkaz: 

 převezmu osobně ve dnech 23. 9. 2021 – 6. 10. 2021 (do 16:00 hod.)  

 převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s mým úředně ověřeným podpisem 

 žádám zaslat na adresu místa mého trvalého pobytu 

 žádám zaslat na jinou adresu: ............................................................................................................

         

 

 

                                                                                                                      ................................................................... 

           vlastnoruční podpis žadatele 

(není-li žádost podána osobně, 

 musí být podpis úředně ověřen) 

Vydaný voličský průkaz č. ......................................pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

voličský průkaz převzal volič osobně: 

V Praze dne: …………………….    podpis žadatele: ………………….. 

voličský průkaz převzala za žadatele jiná osoba na základě plné moci s ověřeným podpisem 

voliče: 

jméno a příjmení………………………………, nar. …………………; dne: ……………. podpis: ………………  

byl zaslán žadateli poštou dne ……………………. 
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Upozornění: 

- Při zaslání žádosti poštou musí být podpis žadatele na této žádosti úředně ověřen.  

-  ÚMČ předá VP voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, který požádal o vydání VP, anebo 

jej voliči zašle nejdříve 15 dnů přede dnem voleb / od 23.09.2021/. 

- Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v pl. znění je ověření podpisu osvobozeno 

od správního poplatku. 

 

Záznam ohlašovny (vyplňuje úřad): 

 

Žádost byla voličem podána dne:     .. ................................................................................................................      

 

Předložený doklad totožnosti (u osobního podání):   ...............................................................................  

 

 

Podpis pracovníka, razítko úřadu:  ................................................................................................................   
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