
Úřad městské části Praha -Suchdol Odbor vnitřní správy
Suchdolské nám.734/3
165 00  Praha  - Suchdol

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU 

Podle  ustanovení  §  6a  zákona  č.  247/1995  Sb.,  o  volbách  do  Parlamentu  České
republiky, v platném znění (dále jen „zákon o volbách“), tímto žádám o vydání voličského
průkazu pro volby do  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  které se uskuteční ve
dnech 8. a 9. 10. 2021

JMÉNO   A   PŘÍJMENÍ

DATUM   NAROZENÍ

ADRESA TRVALÉHO 
POBYTU

PRAHA - SUCHDOL(SEDLEC)  

TELEFON 
(pro rychlejší komunikaci v případě
nejasností)

Zároveň volím způsob převzetí průkazu: 

 OSOBNĚ převezmu na odboru vnitřních věcí (od 23.9.2021 do 6.10.2021)

 převezme ZÁSTUPCE, kterému udělím plnou moc – na druhé straně žádosti

 žádám průkaz zaslat na adresu trvalého pobytu (do vlastních rukou)

 žádám zaslat na jinou adresu: …………………………………………………………………

     (do vlastních rukou).

Ověření totožnosti (dle OP/CD):                                          V Praze dne: ………………………

………………………………………        
                 Ověřený podpis voliče – žadatele
                                                                  (při osobní žádosti ověří podpis oprávněná osoba)

Záznamy Úřadu městské části Praha -Suchdol o doručení voličského průkazu: 

Vyplní úřad:

Datum doručení:

Č.j. MCP_SUCH

Číslo VP:

Číslo okrsku:



Voličský průkaz převzal volič   OSOBNĚ  dne: …………....................... 

podpis: ………………………

Voličský průkaz byl odeslán   POŠTOU             dne: …………………………

Voličský průkaz převzal zplnomocněný ZÁSTUPCE dne ………………………….. 

podpis: ………………………

Plná moc 
(vyplní se pouze v případě převzetí voličského průkazu jinou osobou)

Zplnomocňuji  pana/paní:    jméno…………..…….…… příjmení ……………….……………

nar.………………………bytem:……………………………………………….………… 

k převzetí mého voličského průkazu. 

V Praze dne …………                                               ……………………………………
                                                                                                     podpis žadatele

Úřední ověření podpisu:

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

Poučení pro žadatele: 
Žádost  musí  být  doručena  Úřadu  městské  části  Praha-Suchdol  některým  z níže
uvedených způsobů:

1) nejpozději do 1.10.2021 do 16 hodin  
 v listinné podobě - s úředně ověřeným podpisem voliče  (na výše uvedenou

adresu) 
 v elektronické podobě zaslané prostřednictvím osobní dat. schránky voliče do

dat. schránky úřadu (95ibzi3)
2) nejpozději do 6.10.2021 do 16 hodin  

 osobně (u  odboru  vnitřní  správy)  V tomto  případě podepíše  žadatel  úřední
záznam s úředníkem – po prokázání totožnosti platným občanským průkazem.


	Plná moc

