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zADosT
voliče zapsaného ve státém seznamu voliěů O VYDÁNÍVOLÉSKÉHOPRŮKAZU pro htasováni
ve volbách do 1/3 Senátu Parlamentu čR

Vsouladu sust, § 6azákona č.247t1995 Sb., o volbách do Parlamentu Českérepubliky
a o změně a doplnění něktených dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádám
o vydánívoličskéhoprůkazu, a to:
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pro l. a ll. kolo voleb
pouze pro l. kolo voleb, konané ve dnech 07, a 08. října 2016
pouze pro ll. kolo voleb, konané ve dnech 14. a 15. ťýna 2O16

Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi pruním a druhým kolem voleb je možnépouze
nejpozdějidne 12.10.2016 do 16.00 hod.

i Jméno a příjmenížadatele (voliče):

K tomu sděluji, že voličský průkaz:

tr ") převezmu osobně (nejdříve však 22. 9. 2016)
tr *) převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s mým ověřeným
t] ) žádámzaslat na adresu - *) místa mého trvalého pobytu
") .........,.....

podpisem
(jinou)

Beru na vědomí, že voličský průkaz mne ve dnech voleb opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního
seznamu ve volebním okrsku spadajícímdo volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož
územnímobvodu jsem přihlášen k trvalému pobytu.

V.,..,.

......", dne...............,..2016

podpis voliče - žadatele"*)

uvést odpovídající

1

podle § 6a odst. 2 zákona é.247t1995 Sb.

- v případě listinného podání žádosti (doručenénejpozději do 16:00 hod. pátku 30.9.2016) je třeba, aby

podpis voliče - žadatele byl opatřen jeho úředně ověřeným podpisem. Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č.
63412004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit
správní poplatek.
_ v případě elektronickóho podání žádosti (doručenénejpozději do 16:00 hod. pátku 30.9-2016) musí být
žádost podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče

- žádost lze
-

podat téžv elektronické podobě prostřednictvím DATOVÉ SCHRÁNKY (doručena musí blýt
nejpozději do 16:00 hod. pátku 30.9.2016).
v případě osobní žádosti (končílhůta 5.10.20'16 v 16:00 hod.)

