Městský úřad Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13,357 51 Kynšperk nad Ohří
číslo datové schránky: ca8by3x
e-mailová adresa: podatelna@kynsperk.cz

volební okrsek č.:
voličský průkaz č.:

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které se konají ve dnech 08. a 09. října 2021
Podle ust. § 6a odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen „zákon"), žádám o vydání voličského průkazu
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 08. a 09. října 2021.
Jméno a příjmení žadatele (voliče):
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:
Telefonní kontakt (nepovinný údaj):
Zároveň oznamuji, že voličský průkaz (odpovídající označte křížkem):
převezmu osobně (na Městském úřadě Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13)
převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s mým úředně ověřeným podpisem (na
Městském úřadě Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13)
žádám zaslat na adresu (uveďte přesnou adresu včetně PSČ):
...........................................................................................................................................................
V……………………dne………………………….
podpis žadatele (voliče): ...........................................
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

Místo pro ověření podpisu:

Poučeni pro žadatele
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku
uzavření stálého seznamu voličů (do 06.10.2021 do 16:00 hod.) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb (do 01.10.2021 do 16:00 hodin) obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče
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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………………………….
převzal osobně žadatel
dne…………………………

podpis……………………………………

OP č……………………………………………..

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