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Číslo vydaného voličského průkazu:                 

 

 

V                                       dne          2020 
 

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU 

pro volby do Zastupitelstev krajů, konané ve dnech 2. a 3. 10. 2020 

 
 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vydání voličského průkazu pro hlasování 

ve volbách do Zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. 10. 2020, neboť nebudu moci volit 

ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů jsem zapsán(a). 
 

  Údaje o žadateli: 

Jméno a příjmení žadatele: 
                                                                                   

Datum narození: 
                                                                                   

Adresa trvalého pobytu: 
                                                                                   

Telefonní kontakt1): 
                                                                                   

 

 

Poučení pro žadatele: 

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Zastupitelstev krajů k hlasování ve volebním 

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

volič přihlášen k trvalému pobytu. 

 

Voličský průkaz bude na základě této písemné žádosti vydán voliči, který je u Městského úřadu Újezd 

u Brna zapsán v seznamu voličů pro volby do Zastupitelstev krajů a nebude moci anebo nehodlá volit 

ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. 

 

Vystavený voličský průkaz si přeji 2): 

☐ vyzvednout osobně na Městském úřadě Újezd u Brna 

☐ předat osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí voličského průkazu s mým úředně ověřeným podpisem 

☐ zaslat na adresu místa mého trvalého pobytu  

☐ zaslat na jinou adresu:                                                                                                                                              

 (Voličský průkaz zašle Městský úřad Újezd u Brna do vlastních rukou voliče.) 

 

 

  
 
 ......................................................... 

podpis voliče – žadatele  

 

 
VYSVĚTLIVKY: 

1) nepovinný údaj 

2) křížkem se označí odpovídající požadavek

http://www.ujezdubrna.cz/
mailto:info@ujezdubrna.cz


Volič může o voličský průkaz požádat:  

1. osobně nejpozději do 30. září 2020 do 16:00 hodin u Městského úřadu Újezd u Brna.  

2. písemně tak, aby byla žádost doručena Městskému úřadu Újezd u Brna nejpozději 25. září 2020 

do 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. 

3. nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky Městského úřadu 

Újezd u Brna: iu3b65f, doručena nejpozději do 25. září 2020 do 16:00 hodin. 

 

Voličský průkaz může být voliči vydán: 

1. nejdříve 17. září 2020 (není v zákoně č. 130/2000 Sb. uvedeno, ale platí pro všechny typy voleb) 

2. nejpozději 30. září 2020 do 16:00 hodin 

 

 

§ 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do Zastupitelstev krajů 

Právo volit 

 (1) Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den 

voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního 

obvodu kraje, (dále jen "volič"). 

 

 

Pokud volič žádá o ověření podpisu krajský úřad, obecní úřad, úřady městských částí nebo obvodů 

statutárních měst může dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, 

požádat o osvobození od poplatků za ověření a nic tedy neplatí. 

 

 


