
ÚŘAD MĚSTYSE BESEDNICE 

Náměstí 52      Volební okrsek č: 

382 81 BESEDNICE     Číslo voličského průkazu 

 

 

Žádost o vydání voličského průkazu 
 

pro volby do Senátu Parlamentu České republiky 
 

 

Ve smyslu § 6a odst.2 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky 

a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen zákon o volbách do Parlamentu), 

žádám o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu 

České republiky konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (první kolo), případné druhé kolo 

30. září a 1. října 2022, neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém 

seznamu jsem zapsán(a). 

 

 

Jméno:   …………………………………………………………………………………… 

 

Příjmení:  …………………………………………………………………………………… 

 

Datum narození: …………………………………………………………………………………… 

 

Trvalý pobyt (místo pobytu):   ……….………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Žádám o vydání voličského průkazu pro účast ve volbách (zaškrtněte): 

 do Senátu Parlamentu ČR   1. kolo voleb (23.09. a 24.09.2022) 

 do Senátu Parlamentu ČR   2. kolo voleb (30.09. a 01.10.2022) 

 

 Voličský průkaz si vyzvednu osobně na Úřadu městyse Besednice, Náměstí 52 

 Voličský průkaz převezme pověřená osoba – prostřednictvím zplnomocněného 

zástupce na základě plné moci s ověřeným podpisem 

 Voličský průkaz mi zašlete na adresu: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

      …………………………………………………. 

        podpis voliče 
 

Besednice …………………….. 



 

 

Vyplní úřad: 

 

Doklad předán žadateli osobně dne ……………………. 

 

Totožnost žadatele ověřena dle průkazu totožnosti č. ………………………………………… 

 

Podpis a razítko ověřujícího: 

 

 
Vydán voličský průkaz číslo ……………………………………………………...................... 

 

Podpis přebírajícího …………………………..…. 

 
 

 

 

Poučení pro žadatele 

 

Voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech 

voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, 

kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému 

pobytu. 

 

Žádost lze podat: 

- osobně do 21.09.2022, 16.00 hodin, tj. do okamžiku uzavření seznamu voličů 

- doručením žádosti v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo 

elektronicky prostřednictvím datové schránky voliče do 16.09.2022, tj. nejpozději 

7 dnů přede dnem voleb. Dle § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní 

poplatek. 

 

Voličský průkaz bude vydán v souladu s § 6a odst.2 zákona o volbách do Parlamentu 

nejdříve 08.09.2022, tj. nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, osobně voliči nebo osobě, která se 

prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, anebo bude voliči zaslán na uvedenou 

adresu.  

 

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen 

po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební 

komisi, která jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu a voliče do tohoto výpisu dopíše. 

Vydání voličského průkazu není překážkou pro volbu v okrsku, kde byl volič původně zapsán. 

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát! 


