
Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor občansko správní  Okrsek číslo:   
náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha 5 – Radotín   (vyplňuje úřad)         

 

 
 

Žádost o vydání voličského průkazu  
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

 konané ve dnech 20. a 21. října 2017 
 

Já, níže podepsaný/á __________________________________ nar.____________________________, 

trvale bytem _______________________________________________________________________,  

 

žádám  v souladu s ust. § 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, o vydání voličského 
průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. 

října 2017 

 

Možnosti předání voličského průkazu:  (vybranou možnost označte křížkem) 

 

osobní předání u Odboru občansko správního Úřadu městské části Praha 16, 

náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha 5-Radotín,  přízemí, kancelář č. 7 

(nejdříve dne 5. října 2017) 

 

předání jiné osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
žadatele o vydání voličského průkazu, a to u Odboru občansko správního 
Úřadu městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha 5-Radotín, 
přízemí, kancelář č. 7 (nejdříve 5. října 2017) 

 

  zaslání na adresu - a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat i na adresu 
zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat - (nejdříve dne 5. října 
2017) - udejte prosím přesnou adresu včetně PSČ  

    

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________  

 

______________________________ 

Místo pro ověření podpisu:   Podpis žadatele 

 

 
 

Úřední záznam (vyplňuje úřad) 

 

Totožnost žadatele o vydání voličského průkazu voličského průkazu pro volby Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky byla ověřena dle:  

 

- platného občanského průkazu č. _________________________  
 

- platného cestovního pasu č.  _________________________.  

 

 

V Radotíně dne _____________   ______________________________ 
 Podpis oprávněné úřední osoby 

Písemné podání žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem oprávněného občana musí být 
doručené nejpozději 7 dnů přede dnem voleb – tj.  do 13. října 2017 na adresu: Městská část 
Praha 16, Úřad městské části, Odbor občansko správní, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00  

Praha 5-Radotín. 
V případě, že v žádosti nebude uvedeno, jakou formou bude chtít volič voličský průkaz převzít, 
bude mu tento zaslán doporučeně na adresu jeho trvalého bydliště.    

 

 

 


