
 

Obecní úřad Hory 

Hory 47 

360 01 Hory 

 

 

V Horách dne ………………… 

 

 
 Číslo voličského průkazu: 

 

 
Žádost voliče zapsaného ve stálém seznamu 

O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU 

pro hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 

 
Podle ustanovení § 26a odst. 1 a 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách do ZK), tímto žádám 

Obecní úřad Hory o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbách do zastupitelstva Karlovarského 

kraje konaných ve dnech 2. a 3. 10. 2020, neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém 

seznamu jsem zapsán/a. 

 

Jméno a příjmení žadatele 

(voliče): 
 

Datum narození:  

Trvalý pobyt:  

Telefonní kontakt 1):  

 

 
Beru na vědomí, že  

podle ustanovení § 26a odst. 3 zákona o volbách do ZK mne voličský průkaz opravňuje ve dnech voleb 

k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu 

Karlovarského kraje, v jehož územním obvodu jsem přihlášen/a k trvalému pobytu. 

 

 
K tomu sděluji, že voličský průkaz (vybere se odpovídající): 

  převezmu osobně 

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

  žádám zaslat na adresu místa mého trvalého pobytu 

  žádám zaslat na jinou adresu: ………………………………………………………………………. 
 

 

 

 
 Číslo OP voliče: ............................................ 

 

 

…................................................................. 

                                          podpis voliče – žadatele 2) 

 

 

VYSVĚTLIVKY: 

1) nepovinný údaj  

2)  žádost lze podat: 

• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. 

f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je úřední ověření 



 

podpisu osvobozeno od správního poplatku) a doručit Obecnímu úřadu Hory na adresu: Hory 47, 360 01 

Hory, nebo 

• v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@obec-

hory.cz, nebo 

• v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (žádost nemusí být podepsána uznávaným 

elektronickým podpisem voliče) a doručit do datové schránky Obecního úřadu Hory: nw4b5p,  

a to nejdéle do 25. září 2020 do 13.00 hodin  

• osobně na Obecním úřadu Hory, Hory 47, 360 01 Hory, nejdéle do 30. září 2020 do 16.00 hodin.  

Žadatel podepíše žádost před pověřeným úředníkem po prokázání své totožnosti platným občanským 

průkazem.  

 

 

 
 Voličský průkaz převzal volič OSOBNĚ dne: …………….. podpis voliče: …………………………. 
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