Obecní úřad Daskabát
Daskabát 35
779 00 Daskabát

Vyplní Obecní úřad Daskabát:
Č.j.
Číslo voličského průkazu:
Číslo okrsku:

Žádost voliče o vydání voličského průkazu
– hlasovat na voličský průkaz lze pouze na území ČR.
V souladu s ustanovením § 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a
o změně některých zákonů (dále jen „zákon o volbách do Evropského parlamentu“), tímto
žádám Obecní úřad v Daskabátu o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského
parlamentu konané ve dnech 24. 05. – 25. 05. 2019.
Jméno a příjmení
žadatele (voliče):
Datum narození:
Trvalý pobyt:
Telefonní kontakt:

Beru na vědomí, že
a) podle ustanovení § 30 odst. 3 zákona o volbách do Evropského parlamentu mě voličský
průkaz opravňuje ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv
volebním okrsku na území České republiky.
b) podle ustanovení § 30 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu bude
voličský průkaz vydán nejdříve dne 09. 05. 2019 (nejpozději 22. 05. 2019).
K tomu sděluji, že voličský průkaz:






převezmu osobně
převezme osoba, které udělím plnou moc (s úředně ověřeným podpisem) *
žádám zaslat na adresu místa mého trvalého pobytu
žádám zaslat na jinou adresu: _______________________________________________

Ověření totožnosti (dle OP/CD):

V Daskabátu dne _______________
_____________________________

Ověřil:

podpis voliče – žadatele

Poučení pro žadatele:
Žádost musí být doručena Obecnímu úřadu v Daskabátu některým z níže uvedených způsobů:


v listinné podobě - s úředně ověřeným podpisem voliče * (na výše uvedenou adresu
úřadu)



v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
nejpozději do 17. 02. 2019 do 16,00 hodin

nebo


osobně na podatelnu obecního úřadu, a to nejdéle do 22. 05. 2019 do 16,00 hodin. V tomto
případě podepíše žadatel o podání žádosti úřední záznam s úředníkem – po prokázání
totožnosti platným občanským průkazem.

* Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v pl. znění je
ověření podpisu osvobozeno od správního poplatku.

Záznamy Obecního úřadu Daskabát o doručení voličského průkazu:
Voličský průkaz převzal volič OSOBNĚ dne: _____________ podpis: ___________________

Voličský průkaz byl odeslán POŠTOU dne: _____________ podpis: ____________________

Voličský průkaz převzal zplnomocněný ZÁSTUPCE ___________ podpis: _______________

