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Žádost o vydání voličského průkazu 

 
Žádám tímto v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

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

sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021.  

 

Jméno a příjmení:  ...................................................................................................................... .nar…………………………... 

 

trvalý pobyt............................................................................................................................................................................. …. 

 

Totožnost žadatele ověřena podle občanského průkazu: ..................................................................................... ……………… 

 Voličský průkaz (odpovídající označte křížkem): 

       [] převezme osobně (nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 23. září 2021) 

[] převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče 

  

[] žádá o jeho doručení na  adresu:   ……………………………………………………………………………….…… 

 

                                                           ……………………………………………………………………………………. 

                                                                                                   přesná adresa, PSČ 

 

      

                                                                                      ………………………………………………………………..  

                                                                                                                  podpis voliče 

                                                                                     (zasíláte-li žádost poštou, je nutné  podpis nechat ověřit)                                 

 

 

Jméno a příjmení pracovníka městyse Vojnův Městec: ............... …………………………. podpis ……………..………….. 

 

 

Vyřízení žádosti   -   Žádost vyřízena 

 

                                                            VOLIČSKÝ PRŮKAZ Č.  

Voličský průkaz převzal osobně volič  

 

dne:                                                                                                Podpis voliče:  
 

Voličský průkaz převzala osoba, která doložila plnou moc s úředně ověřeným podpisem voliče, 

dne:                                                                                                Podpis zplnomocněné osoby : 

Voličský průkaz zaslán voliči na jím uvedenou adresu  

 

dne:                                                                        Podpis pracovníka městyse Vojnův Městec: 
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Plná moc 

 
Já, níže podepsaný(á )............................................................................................................................ ... 

                                             jméno a příjmení zmocnitele- voliče, který požádal o vydání voličského průkazu 

 

nar............................................... trvalý pobyt………............................................................. ................. 

zmocňuji tímto 

 

pana(paní)....................................................................................... ......…........nar..................................    

                                                                                              jméno a příjmení zmocněnce 
 

trvalý pobyt .............................................................................................................................................., 

                   

aby na základě mé žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

konané ve dnech: 

8. října a 9. října 2021 

převzal od Městyse Vojnův Městec, můj  voličský průkaz. 

Dne : ................................................... 

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

                                                                                                                    podpis zmocnitele 

                                                                                                                   (úředně ověřený) 

 

Zmocnění tímto přijímám. 

Dne : .......................................... 

                                                                                                                                                                                       

 

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

            podpis zmocněnce     

 

  

  

  

  

 


