Městský úřad Město Albrechtice
Odbor správní
nám. ČSA 27/10
793 95 Město Albrechtice

č.j.
č. voličského průkazu:

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
pro volbu prezidenta republiky 2018
podle § 33 odst. 1 a 2 zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky), ž á d á m o vydání voličského průkazu pro hlasování
při volbě prezidenta, a to:


*) pro I. a II. kolo voleb



*) pouze pro l. kolo voleb, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018



*) pouze pro II. kolo voleb, které se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018

neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsem zapsán/a.

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………………………………………………
Trvalý pobyt:

……………………………………………………………………………..

Telefonní kontakt: ……………………………………………………………………
Voličský průkaz:
a) *) převezmu osobně (na Městském úřadě v Městě Albrechticích, nám. ČSA 27/10,
přízemí vpravo, dveře č. 110)
b) *) převezme jiná osoba, která se prokáže plnou mocí s mým ověřeným podpisem
(na Městském úřadě v Městě Albrechticích, nám. ČSA 27/10, přízemí vpravo, dveře č. 110)
c) *) zašlete na adresu:
(uveďte přesnou adresu, včetně PSČ) …………………………………………………………….
Beru na vědomí, že vydaný voličský průkaz mi umožní hlasovat při volbě prezidenta republiky
v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky, nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku
v zahraničí.

Datum: ………………………

Podpis žadatele-voliče**): ……………………………………
/podpis musí být úředně ověřen, není-li žádost podávána
elektronicky nebo osobně/

Vysvětlivky:
*označte jednu z možností
**podle § 33 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb.
v případě LISTINNÉHO podání žádosti (doručené nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 16.00 hod. dne 5. 1.
2018) je třeba, aby podpis voliče žadatele byl opatřen jeho úředně ověřeným podpisem. Podle ust. § 8 odst. 2 písm f) zák.
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek
v případě elektronického podání žádosti prostřednictvím DATOVÉ SCHRÁNKY (doručeno musí být nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj. do 16.00 hod. dne 5. 1. 2018)
osobně lze žádost podat nejpozději do uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10.01.2018, v případě konání
druhého kola voleb do 24.01.2018
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Záznamy Městského úřadu Město Albrechtice o doručení voličského průkazu:
Voličský průkaz převzal volič OSOBNĚ

dne:……………………………………
podpis: ……………………………….

Voličský průkaz byl odeslán POŠTOU

dne:………………………………………

Voličský průkaz převzal zplnomocněný ZÁSTUPCE

dne: ……………………………………….
podpis: …………………………………..

