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Vyplní žadatel: 
 

Jméno a příjmení: …………………………….........…………………………………………… 
 
Rodné příjmení: …………………………… 
 
Datum narození: ……………………………  
 
Adresa místa trvalého pobytu: ………………………………………………………………… 
 
 
V souladu s § 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů žádám o vydání voličského průkazu. 
 
Voličský průkaz*) :  si převezmu osobně 

převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu 
zašlete na adresu:  

………………………...….................... 
 
     …………………………..……………... 
 
Poučení pro žadatele 
Voličský průkaz bude na základě této písemné žádosti vydán voliči, který je u tohoto obecního 
úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá 
volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je veden. 
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může požádat 
o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb. Písemná žádost musí být opatřena 
ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky 
a doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tj. do 17. května 2019 nebo na městském úřadu 
předána osobně voličem nejpozději 2 dny přede dnem voleb tj. do 22.května 2019 (při osobním 
podání nemusí být podpis ověřen). Voličský průkaz bude vydán nejdříve 09.05.2019 osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz je možné 
voliči také zaslat.  
O vydání voličského průkazu bude učiněn záznam v seznamu voličů obce Lažany. Předložení 
vydaného voličského průkazu a dokladu totožnosti opravňuje jmenovaného voliče, aby byl zapsán 
do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.  
Voličský průkaz je volič povinen ve volební místnosti odevzdat před hlasováním okrskové volební 
komisi. 
 
Datum: ……………………... Podpis žadatele: ………………………….......................  
 
 
 
 
Totožnost žadatele ověřena dokladem:                  Vydán voličský průkaz číslo 
 
Osobní údaje ověřeny v AISEO/ROB: 
 
Podpis ověřující osoby: …......................................................... 
 
 



Záznam o předání voličského průkazu: 
 
Voličský průkaz č.  ….................. byl předán dne ………………….. osobně žadateli. 
 
 
     …........................................... 

         podpis žadatele  
 
 

 
Voličský průkaz č.  ….................. byl předán dne ………………….. zmocněnci. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

jméno a příjmení druh a číslo dokladu zmocněnce 
 
 
     …........................................... 

         podpis žadatele  
 
 

 
 
Voličský průkaz č.  ….................. byl zaslán dne ………………….. poštou do vlastních rukou 
na požadovanou adresu žadateli. 
 
 
     …........................................... 

         podpis úřední osoby  


