
Žádost o vydání voličského průkazu pro volby 
do zastupitelstev krajů 

konané ve dnech 02. a 03. října 2020 
 

Vydán voličský průkaz číslo: …………………………… 
 
Vyplní žadatel: 
Jméno a příjmení:………………………………………………………………………… 
 
Narozen(a) dne:………………………………………………………………………….. 
 
Trvalý pobyt:……………………………………………………………………………... 
 
Voličský průkaz si převezmu: □*Osobně 
*označte odpovídající   □*Poštou na adrese: ……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
Datum:……………………….Podpis žadatele:……………………………………… 
 
Žádost byla voličem podána osobně dne………………………... 
 
Předložený doklad  ………………………………………………… 
 
Totožnost žadatele ověřil/a………………….……………………… 
 
Voličský průkaz převzal osobně dne: ……………………...…    Podpis: …………………………. 
 
 
Předal(a): …………………………………….      Podpis: …………………………… 
 
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 
Poučení pro žadatele 
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do zastupitelstev krajů k hlasování v jakémkoliv 
volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, v jehož územním obvodu je volič hlášen k 
trvalému pobytu.  
Voličský průkaz bude na základě této písemné žádosti vydán voliči, který je u Obecního úřadu 
v Trnávce zapsán ve stálém seznamu voličů a nebude moci volit ve volebním okrsku, pro který je 
tento seznam veden. 
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb–tj. od 15. 04. 2020. 
Žádost lze podat: 

osobně do 30. 09. 2020 do16:00 hod.,tj. do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů; 

doručením žádosti v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektronicky 
prostřednictvím datové schránky voliče do 25. 09. 2020, tj. nejpozději 7 dnů přede dnem konání 
voleb. 
Městský úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s 
ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím 
uvedenou adresu, nejdříve 17. 09. 2020, tj. 15 dnů přede dnem voleb. 
O vydání voličského průkazu bude učiněn záznam ve stálém seznamu voličů obce Trnávka. 
Předložení vydaného voličského průkazu a dokladu totožnosti opravňuje jmenovaného voliče, aby 
byl zapsán do výpisu ze stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech voleb 
ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.  
Voličský průkaz je volič povinen ve volební místnosti odevzdat před hlasováním okrskové volební 
komisi. 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát! 


