obecní ťlřad vítkovice
Vítkovice 243
5l2 38 Vítkovice v Krkorroších

V

Věc

..........,...

dne ................2019

ŽÁnOSr voliče zapsaného v seznamu pro volby do Evropského parlamentu O VYDÁNÍ
VOLICSKEHO PRUKAZU pro hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, které se
uskuteční24. a25. května 2019
Podle ust. § 30 odst. 2 zák. č. 6212003 Sb., zák. o volbáclr do Evropskélro parlarnentu a o
zrnětrě některých zákonťt, ve znění pozdějšíchpředpisů (clcile.jen ,,zeik. o volbách do EP ") tírnto
žádám příslušný obecní ťrřad o vydání voličskélroprůkazu pro hlasování ve volbách do Evropského
parlatrrelrttt, které se uskuteční ve dneclr 24. a 25. května 20l9, rreboť nebudu volit ve volebnírrr
okrsku, pro který je tetrto sezIraIrr vedetr.

Jméno a příjemní žadatele (voliče):

Datum

Adresa

-

místa trvalého pobytu občana ČR
tnísta pobytrr tra útzeIníČR občana
jiného členského státu EU

Beru na vědomí, že
podle ust. § 30 odst. 3 zák. o volbách do EP mne voličský průkaz ve dttech voleb opravIiuje k

A)

hlasování v jakérnkoliv volebttínr

B)

okrskr_r na úrzerníČeskérepr_rbliky;

podle ust. § 30 odst. 2 zák. o volbáclr do EP mi voličský průkaz můžebýt vydán neidříve dne
9. května 20l9.

Kto mu sděluji,

tr
tr
tr

že voličský průkaz:

převeznru osobně
převezme osoba, která se prokáže plttott rnocí s rným ověřeným poclpisem

vysvĚtLlVrv:

žádátn zaslat:

E
E

'|'1

na rnou výše uvederrolt aclrestt
na jinotr adreslt

podpig vo_tiče _- žadate|e

_|)

Odpovídajícíse označíE.

Volič můžepožádat o vydán í voličskéhoprů kazu ode d n e vyh lášen í voleb (tj. 17 .1,.2019|, a to:
o/ osobně, nejpozději do 16:00 hod. dne 22,5,2019
b/ písemně tak, aby žádost byla doručena obecnímu úřadu nejpozději do 16:00 hod. dne 77.5.201,9. Písemná žádost
musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče; elektronicky podaná žádost musí být odeslána z datové
schránky voliče - žadatele (nestačípouhý e-moil, a to ani se zaručeným elektronickým podpisem, uznóvaným
elektronickým podpisem, příp. jiným typem elektronického podpisu).

*) Podle ust, § 8 odst. 2 písm, f) zák. č,634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ie úkon
pro účelvvvužitívolebního práva (tj. ověření podpisu jak no doručované písemné žódosti o vydóní voličského
prŮkazu, ťok i na plné moci k převzetí voličskéhoprůkozu jinou osobou než žadatelem./ osvobozen od povinnosti
hradit správní poplatek.

