Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů
Podle § 26a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbě do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů které se konají ve dnech 2. a 3. října 2020
Jméno a příjmení
Datum narození
Státní občanství
Adresa trvalého bydliště
Druh a číslo dokladu
Kontakt (dobrovolný údaj)
Žádám o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje,
které se konají 2. a 3. října 2020
Voličský průkaz1:
1. osobně převezmu
2. za mě vyzvedne pan/paní ……………………………………………………….……., nar.
……………………..…., bytem …………………………………………….……, které/mu tímto svým podpisem uděluji plnou moc k převzetí voličského průkazu.
3. žádám o zaslání na:
a. adresu trvalého bydliště
b. jinou adresu:

Beru na vědomí, že
a) podle ust. § 26a odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů mne
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 jsem přihlášen k trvalému pobytu,
b) v případě ztráty nebo odcizení voličského průkazu jej nelze vydat opakovaně,
c) dávám souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely voleb do zastupitelstev krajů
konaných 2. a 3. října 2020.
V Brně, dne:

podpis oprávněné osoby

1

Zvolenou variantu zakroužkujte

Záznamy Úřadu městské části Brno-střed
Volič – žadatel/ka je zapsán/a ve stálém seznamu voličů v okrsku, číslo:
Voliči byl vystaven voličský průkaz č.:
Záznamy o převzetí/zaslání voličského průkazu

1. Voličský průkaz byl předán dne

osobně žadateli
(podpis žadatele)

2. Voličský průkaz byl předán dne

zmocněnci.

(jméno, příjmení, druh a číslo dokladu totožnosti zmocněnce)

(podpis žadatele)

3. Voličský průkaz byl zaslán dne
požadovanou adresu.

poštou do vlastních rukou na

(podpis oprávněné úřední osoby)

4. Jiné záznamy:

