Městský úřad Kožlany
Pražská 135
Kožlany
331 41 Kralovice

Žádost o vydání voličského průkazu
pro volby do Evropského parlamentu
Jméno (jména) a příjmení:................................................................................................................................
Datum narození: ...................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Dle § 30, odst. 1, písm. a) a odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o
změně některých zákonů (dále jen „zákon)
žádám
o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech
23. a 24. května 2014
Voličský průkaz:
 si vyzvednu osobně *)
 předat osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem*)
 chci zaslat poštou na adresu *):........................................................................................................

Datum: ……………………….……

Podpis žadatele: ……………………………………….
(není-li žádost podána osobně, musí být podpis úředně ověřen)

______________________________________________________________________________________
Žádost byla podána občanem osobně u Městského úřadu Kožlany dne: …………….……………..
Žádost převzal(a): ……………..…………….

Totožnost ověřena dle: …………….………………

Potvrzení o převzetí voličského průkazu
Vydán voličský průkaz č. ………………….…………….. Totožnost ověřena dle: …………..……………
Převzal(a) dne: ………………………………………………. Podpis: …………………….………………………….
POUČENÍ:
Volič může požádat o vydání voličského průkazu od 19.02.2014, a to podáním písemným opatřeným ověřeným
podpisem voliče, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým
podpisem doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb nebo osobně nejpozději 08.05.2014 do 16.00 hodin.
Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ust. § 8 odst. 2 písm.
f) zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů, jež stanoví, že od poplatků jsou
osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva.
Městský úřad Kožlany nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem žádajícího voliče, nebo jej voliči zašle na uvedenou adresu.
Městský úřad Kožlany vydává voličské průkazy pro volby do Evropského parlamentu pouze voličům
zapsaným ve stálém seznamu voličů (s pobytem v Kožlanech). Voličský průkaz opravňuje voliče
hlasovat ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.
* nehodící se škrtněte

