
číslo volebního okrsku:       číslo voličského průkazu:  
                            

 
 
 

Žádost o vydání voličského průkazu  
pro volby do zastupitelstev krajů 

 
Ve smyslu § 26a odstavec. 2) zák. č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vydání voličského průkazu pro volby 
do zastupitelstev krajů konané ve dnech 02. a 03. října 2020 
 

Jméno a příjmení:___________________________________________________________ 

Datum narození:____________________________________________________________ 

Trvale bytem:______________________________________________________________ 

 
Voličský průkaz požaduji: 
 

�  převzít osobně  na MěÚ Kaplice, oddělení evidence obyvatel,  dveře č. 219  

�  předat pověřené osobě - prostřednictvím zplnomocněného zástupce (plná moc 
s ověřeným podpisem žadatele) 

�  zaslat poštou na adresu trvalého pobytu 

�  zaslat poštou na adresu:_________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
 

 
 V Kaplici dne  _______________        
            _______________________ 
                                                                                                                      podpis žadatele 
  
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VOLIČSKÝ PRŮKAZ PŘEVZAL ŽADATEL OSOBNĚ DNE: _____________________ 

DOKLAD TOTOŽNOSTI: _____________________________________________ 

                                                                                                              
_______________________ 

                                                                                                                      podpis žadatele 
  
                                                                                                        
_________________________ 
  razítko MěÚ Kaplice, podpis 



 
Poučení pro žadatele 

 
Voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve 

volebním okrsku spadajícího do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož 

územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. 

 

Voličský průkaz bude na základě této písemné žádosti vydán voliči, který je u Městského úřadu 

Kaplice zapsán v seznamu voličů pro volby do zastupitelstev krajů a nebude moci anebo nehodlá volit 

ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. 

 

Žádost lze podat: 

• osobně do 30.09.2020, 16:00 hod., tj. do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do 

zastupitelstev krajů;  

• 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 voleb. 

Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je tento úkon (ověření 

podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek. 

 

Voličský průkaz bude vydán nejdříve 17.09.2020, tj. nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, osobně 

voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, anebo bude voliči zaslán 

na uvedenou adresu.  

 

Městský úřad vyškrtne voliče, kteří požádali o vydání voličského průkazu, ze seznamu voličů pro volby 

do zastupitelstev krajů vedeného Městským úřadem Kaplice.  

 

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání 

totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k 

výpisu ze seznamu pro volby do zastupitelstev krajů a voliče do tohoto výpisu dopíše. Vydání 

voličského průkazu není překážkou pro volbu v okrsku, kde byl volič původně zapsán. 

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát! 

 


