
Informace o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta republiky 2023 

Odkazy: 

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu 
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Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku v Bílině, vydá Městský úřad Bílina na jeho žádost voličský 

průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo v zahraničí 

na zastupitelských úřadech ČR. 

Žádost obsahuje: jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný 

způsob doručení voličského průkazu. Lze také uvést, pro které kolo voleb má být voličský průkaz vydán. Pokud to 

volič neuvede, bude mu vydán průkaz pro první kolo i pro druhé kolo volby. Pro žádost o voličský průkaz není 

předepsaný formulář (vzor žádosti je možné stáhnout výše). 

 

Žádost lze podat: 

• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě 

prostřednictvím datové schránky voliče. Tato žádost musí být Městskému úřadu Bílina doručena 

nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 06.01.2023 do 16:00 hodin 

• osobně, a to do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 11.01.2022 do 16:00 hodin 

(při osobním podání není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad sepíše úřední záznam) 

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29.12.2022. Předá jej osobně voliči 

nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 

průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 

nelze vydat duplikát a volič nebude moci volit. (Dne 30.12.2022 bude úřad uzavřen.) 

 

Žádost o voličský průkaz před druhým kolem voleb 

Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým kolem voleb lze: 

• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě 

prostřednictvím datové schránky voliče. Tato žádost musí být Městskému úřadu Bílina doručena 

nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 20.01.2023 do 16:00 hodin 

• osobně, a to do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 25.01.2022 do 16:00 hodin 

(při osobním podání není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad sepíše úřední záznam) 

Žádosti o vydání voličského průkazu pro voliče s trvalým pobytem v Bílině se vyřizují v úředních hodinách 

Městského úřadu Bílina, odboru správního a vnitřních věcí – kanceláře evidence obyvatel (Bílina, Břežánská 50/4, 

přízemí, kancelář č. 108). 

Písemné žádosti se dle uvedených podmínek zasílají na adresu: Městský úřad Bílina, odbor správní a vnitřních 

věcí, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina nebo ID datové schránky: qdtb7vx. 

 

Informace o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta republiky 2023 Vám poskytne zaměstnankyně 

evidence obyvatel pí Myslíková Jiřina, T: 417 810 846. 
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