Obecní úřad CHLUMANY
Chlumany 60
384 22 Vlachovo Březí
___________________________________________________________________________________________________________

Voličský průkaz
Při volbách do Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014,
je možné volit na voličský průkaz. Voličský průkaz se vydává voličům zapsaným ve stálém
seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě voličům zapsaným ve
zvláštním seznamu, který vedou zastupitelské úřady.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech
voleb do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby
vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který
nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo
konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů
vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do
volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.
Volič může o vydání voličského průkazu požádat ode dne vyhlášení voleb do Senátu
Parlamentu ČR a to těmito způsoby:
•
osobně:
pokud volič žádá osobně, není třeba, aby podpis na písemné žádosti byl úředně ověřen, neboť pracovník
úřadu ověří totožnost z platného občanského průkazu nebo platného cestovního pasu. Osobní žádost musí
být podána nejpozději 8. října 2014 do 16:00 hodin;
•
podáním:
žádost podaná poštou musí být doručena nejpozději 3. října 2014 a takovéto podání musí být opatřeno
ověřeným podpisem voliče. Správní poplatek za ověření podpisu se neplatí. Žádost podaná v elektronické
podobě (e-mailem) musí být doručena nejpozději 3. října 2014 a musí být podepsána uznávaným
elektronickým podpisem voliče. To samé platí pro žádost zaslanou prostřednictvím datové
schránky.

Voličské průkazy se předávají nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. od 25. září 2014)
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
Žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo se voliči zašle na adresu uvedenou v žádosti.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!!!
Žádost mohou žadatelé zasílat na adresu: Obecní úřad Chlumany, Chlumany 60, 384 22 Vlachovo
Březí nebo žádat osobně v kanceláři OÚ.

V Chlumanech dne 08.08.2014

Ivana Vlková
starostka obce

