Obec Třanovice
739 93 Třanovice

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU PRO VOLBY PREZIDENTA ČR
(první kolo ve dnech 12. a 13. 1. 2018, případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. 1. 2018)

V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ž á d á m o vydání voličského průkazu *:
 pro první kolo volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
 pro druhé kolo volby prezidenta republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018

______________________________________________________________________
jméno, příp. jména a příjmení voliče

______________________________________________________________________
datum narození

______________________________________________________________________
adresa trvalého pobytu
Volič zároveň oznamuje, že voličský průkaz:
převezme osobně od 28.12.2017 do 10.1.2018
převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče od 28.12.2017 do
10.1.2018
žádá o jeho doručení na adresu: ________________________________________________
________________________________________________
přesná adresa včetně PSČ
Poučení: Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 28. prosince 2017 osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej zašle do
vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti.

V ____________________________________ dne: ____________________________________

_____________________________________
úředně ověřený podpis **

-

Konec lhůty pro doručení žádosti v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky je 5. ledna 2018.
Konec lhůty pro osobní podání žádosti je v 16:00 hodin dne 10. ledna 2018.

* křížkem označte odpovídající
**V případě, že se podává žádost v listinné podobě je potřeba úředně ověřený podpis. Dle § 33, odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů musí být žádost v listinné podobě opatřena ověřeným podpisem voliče. Zároveň je toto úřední ověření
podpisu podle § 8 odst. 2 f) zákona číslo 634/2004Sb. o správních poplatcích, osvobozeno od správního poplatku.
Pokud se podává osobně, není potřeba písemná žádost. Při osobním podání se sepíše úřední záznam.

