Obecní úřad Velichov, Velichov č.p. 13, 363 01 Ostrov

Žádost voliče zapsaného ve stálém seznamu

O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU/VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ
pro hlasování ve volbách do SENÁTU PARLAMENTU České republiky v roce 2016
Podle ustanovení § 6a, odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o volbách do Parlamentu),
tímto žádám Obecní úřad Velichov o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu
ČR a to:
o pouze pro první kolo voleb, konané ve dnech 7. a 8. října 2016
o

pouze pro případné druhé kolo voleb, konané ve dnech 14. a 15. října 2016

o

pro první i případné druhé kolo voleb do Senátu,

neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku č. 1, obce Velichov, v jehož stálém seznamu jsem zapsán/a.
Jméno a příjmení žadatele (voliče)
Datum narození
Trvalý pobyt
Telefonní kontakt (nepovinný údaj)
Beru na vědomí, že
podle ustanovení § 6a, odst. 3 písm. b) zákona o volbách do Parlamentu mne voličský průkaz opravňuje ve
dnech voleb k zápisu do zvláštního seznamu voličů ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde
jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu jsem přihlášen/a k trvalému pobytu. A dle
ustanovení § 6a, odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu mi voličský průkaz může být vydán nejdříve dne 22.
září 2016.
Sděluji, že voličský/é průkaz/y převezmu – označte (popř. doplňte) jednu z možností:
o

Voličský průkaz převezmu osobně na OÚ VELICHOV

o

Voličský průkaz převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s mým ověřeným podpisem

o

Voličský průkaz požaduji zaslat poštou, do vlastních rukou, na adresu místa trvalého pobytu

o

Voličský průkaz požaduji zaslat poštou na jinou adresu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
V ………………………………… dne ………………… 2016

………………………………………………………….
1)
podpis voliče, č. OP.

1)

Žádost musí být doručena Obecnímu úřadu Velichov některými níže uvedenými způsoby:
v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče – na adresu : Obecní úřad Velichov, Velichov č. p. 13, 363 01 Ostrov
(osvobozeno – dle ust. § 8, odst. 2, písm. f, zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče na adresu elektronické podatelny:
obec@velichov.cz, velichov@velichov.cz, nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky Obce Velichov: pvubkbn, žádost
nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče,
a to nejpozději do 30. září 2016 do 16,00 hodin
nebo osobně na Obecním úřadě ve Velichově, a to nejpozději do 5. října 2016 do 16,00 hodin. Žádost se podepíše před
úředníkem po prokázání své totožnosti platným občanským průkazem.
Upozornění:
V době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možné o voličský průkaz požádat pouze OSOBNĚ. Voličský průkaz je možné vydat
nejpozději do 12. října 2016 do 16.00 hodin.

Vystaven voličský průkaz č.: ……………
Voličský průkaz převzal volič OSOBNĚ dne: …………………………………
………………………………………………….
podpis voliče

