OBEC DYJE
Obecní úřad Dyje

Dyje 128
669 02 Znojmo

tel./fax: 515234410
e-mail: obecdyje@volny.cz

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Termín konání voleb: 8. a 9. 10. 2021
Údaje o žadateli (vyplňuje žadatel)
Jméno a příjmení žadatele:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:
Tel., popř. email:*
* není povinný údaj

V souladu s ustanovením § 6a zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, žádám o vydání voličského průkazu pro volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021.
Vydaný voličský průkaz si přeji:
Vyzvednout osobně na Obecním úřadě v Dyji, Dyje č.p. 128. okr. Znojmo
Předat osobě, která se prokáže mnou vystavenou plnou mocí k převzetí voličského průkazu.
(Podpis voliče na plné moci musí být úředně ověřen)

Zaslat na adresu místa trvalého pobytu (do vlastních rukou).
Zaslat na jinou adresu (do vlastních rukou): ..........................................................................................
.............................................................................................................................................................
(křížkem se označí odpovídající požadavek)

V Dyji dne: ....................................

............................................
podpis žadatele

Záznam ohlašovny (vyplňuje úřad)
Žádost byla voličem podána dne: ……………..…………….

Předložený doklad totožnosti: ...............................................

Žádost přijal/-a: .................................................................................................................................................................
Vydaný voličský průkaz č.:
 Žadatel převzal VP osobně dne:

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

podpis: ...............................................................

 Za žadatele převzala jiná osoba na základě ověřené plné moci voliče:
Jméno a příjmení:

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

Doklad totožnosti:

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

datum narození: ................................................

Místo trvalého pobytu:

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

Převzal/-a dne:

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

podpis: ...............................................................

 Byl zaslán žadateli poštou dne: ....................................................................................................................................

Jméno, příjmení, podpis, razítko, kdo VP vydal: ................................................................................................................

Poznámka:
Volič může o voličský průkaz požádat:
1. osobně nejpozději do 6.10.2021, 15:00 hodin, a to na Obecní úřad Dyje, č.p. 128, okr. Znojmo, nebo
písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče doručeným úřadu na adresu:
Obecní úřad Dyje, Dyje č.p. 128, 669 02 Znojmo, a to nejpozději do 1.10.2021, 16:00 hodin. Na obálku
uvést text „Voličský průkaz“,
2. nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky Obce Dyje:
h4qa5zn, nejpozději do 1.10.2021, 16:00 hodin.

Upozornění:
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze voliči vydat duplikát voličského průkazu ani vystavit nový
voličský průkaz. Rovněž nelze vydat duplikát voličského průkazu ani nový voličský průkaz
při ztrátě/odcizení/nedoručení poštovní zásilky obsahující voličský průkaz zaslaný prostřednictvím
poštovního doručovatele.
Záznam o vystavení voličského průkazu bude zaznamenán do stálého seznamu voličů v okrsku příslušném
podle místa trvalého pobytu voliče. V případě zápisu záznamu o vystavení voličského průkazu nebude
voliči umožněno hlasování (v tomto okrsku) bez předložení vydaného voličského průkazu, a to ani
z důvodů uvedených v předchozím odstavci.

Prostor pro ověřovací doložku (úřední ověření podpisu voliče):

