Obecní úřad
Choustníkovo Hradiště 102
544 42 Choustníkovo Hradiště

Chcete odevzdat svůj hlas v blížících se volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ale v době konání voleb, tedy v pátek 8. a v sobotu 9. října
2021 nebudete v místě svého trvalého bydliště, kde můžete volit? Řešením je
pro vás vydání tzv. voličského průkazu. Volič, který se nebude zdržovat v době
voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Podání žádosti
Volič může požádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu v
místě svého trvalého pobytu. Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum
narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Formulář není předepsaný, můžete však použít náš vzor, který
přikládáme.
Požádat o vydání voličského průkazu lze:





buď osobně nejpozději do 6. října 2021: volič se dostaví na úřad v
místě svého trvalého pobytu, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti
učiní úřední záznam;
nebo v písemně: na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
doručené příslušnému úřadu nejpozději do 1. října 2021;
nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Podání musí být
doručeno příslušnému úřadu nejpozději do 1. října 2021.
Vydání voličského průkazu



Vydávání voličských průkazů bude možné nejdříve od 23. září 2021.

Volič si volební průkaz vyzvedne:




buď osobně na Obecním úřadě Choustníkovo Hradiště;
nebo jej vyzvedne osoba, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu;
nebo je voliči zaslán na jím uvedenou adresu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

IČ: 00277932
DIČ: CZ00277932
2, 724 143 115

E-mail: obec@choustnikovohradiste.cz
Bank. spojení: KB
ID Datové schránky: g9dbnky č. ú.: 7529601/0100
Telefon: 499 692 94

Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb
dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně
je možné přistoupit k hlasování.
Informace o způsobu hlasování v zahraničí jsou uvedeny na webových
stránkách Ministerstva vnitra.

