
Obecní úřad Terezín 
Terezín č. p. 78, 696 14  Čejč 

           

                

Žádost o vydání voličského průkazu 
pro volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje 

konané ve dnech 2. a 3. října 2020 

 

 

Jméno a příjmení voliče:  ..................................................................................... 

 

Datum narození:   ..................................................................................... 

 

Trvalý pobyt:    ..................................................................................... 

 

Žádám tímto v souladu s § 26a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů ČR,  

které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. 

 

Zároveň oznamuji, že voličský průkaz (odpovídající zakroužkujte) 

 

a) převezmu osobně  

b) vyzvedne osoba, která se prokáže plnou mocí s mým úředně ověřeným podpisem  

c) žádám poslat na adresu trvalého pobytu 

d) žádám poslat na tuto kontaktní adresu: ......................................................................................... 

 

Beru na vědomí, že: 

a) podle ust. §26a odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů mne voličský 

průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebních okrsku 

spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu jsem 

přihlášen k trvalému pobytu, 

b) v případě ztráty nebo odcizení voličského průkazu jej nelze vydat opakovaně, 

c) dávám souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely voleb do zastupitelstev krajů konaných 

2. a 3. října 2020. 

 

 

Dne : .........................................    ............................................................. 

vlastnoruční podpis voliče - žadatele 

        (pokud písemná žádost není podána osobně, musí být podpis úředně ověřen, 

v případě elektronického podání musí být žádost opatřena uznávaným 

elektronickým podpisem voliče nebo zaslána prostřednictvím datové schránky) 

 

 
 

Poznámky: 

- prosíme vyplnit žádost čitelně 

- konec lhůty pro doručení žádosti v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě podepsané 

uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky je 

25. září 2020 
- konec lhůty pro osobní podání je 30. září 2020, 17:00 hodin. 

 

 



 

 

 
(Údaje níže vyplní pracovník OÚ Terezín) 

 

 

Voliči byl vystaven voličský průkaz č.:……………………………………………………… 

 

Záznamy o převzetí/zaslání voličského průkazu 

 

1. Voličský průkaz byl předán dne……………osobně žadateli……………………………………….. 

(podpis žadatele) 

 

 

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

(jméno, příjmení, podpis žadatele) 

 

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

 

 

 

 

Totožnost ověřena podle (typ dokladu a číslo): ...................................................................... 

 

 

Dne : ................................ Podpis a totožnost ověřil: ............................................................... 

podpis pracovníka OÚ 

 

 

 

 
 

 


