Obecní úřad,Želechovice nad Dřevnicí, ul. 4. května 68, PSČ 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

VYŘÍZENÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá
Obecní úřad Želechovice nad Dřevnicí na jeho žádost voličský průkaz.

Zažádat lze:
 Písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem (nejpozději do
05.01.2018 pro první kolo a pro případné druhé kolo 19.01.2018)
 V elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nejpozději do
(nejpozději do 05.01.2018 pro první kolo a pro případné druhé kolo 19.01.2018)
 Sepsáním žádosti osobně na obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí nejpozději
do pro první kolo 10.01.2018 a případné druhé kolo 24.01.2018 (je nutné předložit
průkaz totožnosti)
Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a
způsob doručení voličského průkazu.
Písemné podání musí být doručeno OÚ Želechovice nad Dřevnicí nejpozději 7 dnů přede
dnem hlasování.
Osobně může volič o vydání voličského průkazu požádat nejpozději 2 dny přede dnem
hlasování.

Předání voličského průkazu:
 Osobně voliči oproti průkazu totožnosti
 Zasláním na adresu uvedenou v žádosti
 Osobním předáním osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí voličského průkazu
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu
Úřední ověření podpisů na žádosti o vydání voličského průkazu i plné moci k jeho převzetí
je podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
osvobozeno od správního poplatku.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Obdobně jako městský úřad může voličské průkazy vydávat zastupitelský úřad pro voliče,
kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů.
S voličským průkazem může volič hlasovat při volbách do PS PČR v jakémkoliv stálém
volebním okrsku na území ČR nebo zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Případné informace:
tel. : 577 440 071, e-mail: obec@zelechovice.eu
IČO : 75158094
DIČ : CZ75158094
E-mail: obec@zelechovice.net
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