
Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU 
pro volby do Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018 

(případné druhé kolo voleb ve dnech 12. a 13. října 2018). 
 

Jméno a příjmení žadatele 
(voliče): 

 

Datum narození:  

Trvalý pobyt:   

Podle ustanovení § 6a  odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), ž á d á m o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu 
Parlamentu České republiky, konané ve dnech 5. a 6. října 2018 (případné druhé kolo voleb ve dnech 12. a 13. října 2018). 

 
Žádám o vydání voličského průkazu pro:   

 I. kolo   – volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 05. – 06.10.2018 

 II. kolo – volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. – 13.10.2018  
 

Vydaný voličský průkaz:       (lze vydat nejdříve 20.09.2018) 

  převezmu osobně                                                  

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

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

……………………………………………………………………PSČ:  ……….………………………………. 
 

Dne …………………………….                   ........................................................................................................ 
          vlastnoruční podpis voliče 

                 (není-li žádost podána osobně, musí být podpis úředně ověřen) 

 

 

……………………………………………………………………….. 

ověřila  

       
 žádost lze podat: 

 osobně na Městském úřadě Bílina - nejpozději do 03.10.2018 do 16:00 hod. 

 písemným podáním - doručeným Městskému úřadu Bílina nejpozději do 28.09.2018   

 v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem - do 28.09.2018 

 v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky - do 28.09.2018  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ÚŘEDNÍ ZÁZNAM                vydaný voličský průkaz č. ………………………….. 
 
 
- převzal žadatel osobně na Měú Bílina – totožnost ověřena dle OP (CD)  

č. ……………..……..………  
      dne………………….….     podpis …………..…………………… 
 
- převzala za žadatele jiná osoba na základě plné moci s ověřeným podpisem voliče: 

 jméno  a příjmení……………………………………………………………………………………………………………………. 

 nar. ….…………….……… 

 trvalý pobyt ………………………………………………………………..…………………….……………………………………. 

 totožnost ověřena dle OP (CD) č. ……................... dne …………….. podpis ……….…………………………. 
 

žadateli zaslán poštou dne …………..................................... 
 


