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Račice-Pístovice
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Žáaost o vydání voličskéhoprůkazu
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Českérepubliky konané ve dnech

20. a 21.

ííjna20t7

Jméno a příjmenívoliče
datum

narození

tel. kontakt

twalý pobyt
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, můžeode dne vyhlášení voleb do

Čn 1aale jen ,,PS PČR") požádat obecní úřad, který vede stálý seznam votičůo
vydání voličskéhoprůkazu. Žaaost lze podat ode dne vyhlášení voleb do PS PČR tj. od 02. května 2017:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
nejpozději 7 dnů tj. 13. 10. 2017 do 14:00 hodin přede dnem voleb do PS PČR
c) osobně do 18. 10. 2017 do 16:00 hodin, v tomto případě není písemná žádost vyžadována, nebot' OÚ načicePístovice po prokázání totožnosti voliče učiníúřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede
Poslaneckó sněmovny Parlamentu

Předání lystaveného voličskéhoprůkazu nejdříve 15 dnů přede dnem voleb: (označte křížkem)
1. osobní předání nebo předání osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícíhoo vydání voličskéhoprůkazu na Obecním úřadě v Račicích-Pístovicích,
Račice čp.72
(nejdříve 15 dnů přede dnemvoleb-05. 10. 2017 - 18. 10. 2017 do16.00 hodin)

úřední hodiny:

pondělí a středa
08:00
středa 18. 10.2017 08:00

- 12:00
- 12:00

13:00
13:00

-

-

17:00
16:00

2. zaslání doporučeně do vlastních rukou (obálka s červeným pruhem) na adresu
(uvedte prosím čitelně přesnou adresu včetně PSČ)

V Raěicích-Pístovicích, dne
místo pro ověření podpisu:

Žádostpřijata:

(den, jméno)

podpis voliče

I

VYdání voliČskéhoprŮkazu pro volby do Poslanecké sněmovny parlamenfu české
republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Odeslal voličs§ý průkaz ě.

(den jméno)

Vydal voličs\ý pŇkazě.
(den, jméno)

Přiial voliěslcý prukaz ě.
(den, jméno)

Upozornění pro voliče
, Podání ádosti v listinné Podobě od vyhláŠenívoleb tj. 02. 05,2017opařené ověřeným podpisem
voliče musí b;ýt doručenénejpozději
_] {Ů 9Ťede dnem voleb tj, do 13. 10. 2017 (pátekdo 14:00 hodin) na adresu: obecni uráa Úeice_pístovice, Račice čp.72, 683 05.
Na obálku vyznačit "Voličský průkaz.'.
. osobní podání žádosti;

od vyhláŠení voleb tj. 02.05.2017 do 18. 10. 2017 (středa do 16:00 hodin) na
obecním úřadě Račice_Pístovice

Plná moc k převzetívoličskéhoprůkazu
vystaveného pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky konané ve dnech 20. a 21. ííjna20t7
Já nížePOdePSan álý.......................oo..........oo...

o.............. o...........................

jméno a příjmenívoliČe, který požádal o vydání voličskéhoprůkazu (zmocnitel)

nar. ........ o..............trvale bYtem .... o............... .............. o......... ................
o

zplnomocňuji

Pana/PanÍ...............................................o....o..............[&ř...........o...........
jméno a příjmení (zmocněnec)

trValý PObYt

.........................................

o

................................................

aby na základě mé písemnéžádosti o vydání voličskéhoprukazu pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu Českérepubliky, které se budou konat ve dnech 20-. a2l října20l7,
převzal (ve lhŮtě 05. 10. 2017 - 18. I0.2017 do 16:00 hodin) na Obecním úřadě
v Račicích-Pístovicích,Račice čp.72,683 05 můj voličský průkaz.
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V Račicích-Pístovicích,dne

podpis zmocnitele

oaa

Ověření podpisu-:

*Podle ustanovení 8 odst. 2 písm. f) zéi<ona č. 63412004
Sb., o správních poplatcích, v platném zněníje ověření podpisu osvobozeno od
§
správního poplatku

