STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor správních činností
ul. Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Žádost o vydání voličského průkazu
pro volbu prezidenta republiky, která se bude konat ve dnech
13. a 14. ledna 2023 - 1. kolo*
27. a 28. ledna 2023 - 2. kolo*
Žádám o vydání voličského průkazu dle ust. § 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů.
Jméno a příjmení: ………………………………....................................................………………………………………..................
Datum narození: ……………….........……………Tel. kontakt: …………………………………..........…………………..............
Adresa trvalého pobytu: ………......……………………………………………..................………………………….………...........
………………………………………………………………………………………………………………………….......…………...
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán,
může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím
datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření
stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem. Při osobním podání se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo za stupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro první a druhé kolo volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem volby preziden ta předá osobně voliči, osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo je voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu.
Vydání voličských průkazů poznamená obecní úřad do stálého seznamu a do výpisu pro okrskovou volební komisi; zastupitelský úřad poznamená
vydání voličských průkazů do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a do výpisu pro zvláštní okrskovou volební komisi.

Možnosti předání voličského průkazu (vybranou možnost označte křížkem):
□ osobní předání nebo předání osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu na ohlašovně Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka
Úřední hodiny: pondělí, středa
čtvrtek
□

8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin
8:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00 hodin

zaslání doporučeně na adresu (uveďte prosím čitelně přesnou adresu včetně PSČ)

……………………………………………………..…………….………...

Místo pro ověření podpisu:

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………..……………………....
Datum a podpis žadatele:
………………………………………………………………………….….

Záznamy úřadu (vyplňuje úřad)
Totožnost žadatele ověřena dle občanského průkazu, cestovního pasu: ......………..…………………………………………….….
Osobně převzal, vyzvedla pověřená osoba dne: ………………….

Podpis: ....……………………………………………….....

Průkaz odeslán poštou dne: ………………………………………

Podpis: ………………………......…...................................

* nehodící se škrtněte

