
 
Obecní úřad Petrovice u Sušice 
Petrovice u Sušice čp. 34 
342 01  SUŠICE 
 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU 
pro volby do zastupitelstev krajů 2020 

 
Podle § 26a odst. 1 a  2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů  

(dále jen zákon),                  

ž á d á m   o   vydání voličského průkazu 
                                                           pro hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů,  
 
které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020, neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu jsem zapsán (a). 

 
 
Jméno a příjmení : …………………………………………………………………………………… 
 
Datum narození :   ……………………………………………………………………………………. 
 

Trvalý pobyt:        …………………………………………………………………………… 
 
 
Voličský průkaz: 
 

I. průkaz si převezmu osobně* (na OÚ Petrovice u Sušice, Petrovice u Sušice 34), 

II. průkaz převezme jiná osoba, která se prokáže plnou mocí s mým ověřeným podpisem*, 
III. průkaz zašlete na adresu* (uveďte přesnou adresu, včetně PSČ) 

 
…….………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 

       
Datum: ………………………                          Podpis žadatele-voliče**:  ……………………………………  
 
Vysvětlivky: 
*označte jednu z možností 
Podle § 26a, odst. 2 zákona č.130/2000 Sb., 

- v případě LISTINNÉHO podání musí být žádost doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj.  25.09.2020. Žádost 
musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek 

- v případě ELEKTRONICKÉHO podání prostřednictvím datové schránky fyzické osoby (nikoli však podnikající fyzické 
osoby nebo právnické osoby) musí být žádost rovněž  doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 25.09.2020.   

- osobně lze žádost podat nejpozději v den uzavření seznamu voličů, tj. 30.09. 2020 do 16:00 hodin. 
 

Volič bere na vědomí, že podle § 26a odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb. voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého 

seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož 

územním obvodu je volič hlášen k trvalému pobytu.   

 

 

 

 

Převzal(a) osobně dne …………………….                         Podpis …………………. 

 

 

Číslo voličského průkazu ……………………………. 


