
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  
se uskuteční ve dne 8. a 9.10. 2021 

  
 

  
  
Voliči na území České republiky budou moci hlasovat: 
 
v pátek 8. října 2021 v době od 14:00 do 22:00 hod. 
 
v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 do 14:00 hod. 
 
Ve volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky, u kterých není překážka výkonu volebního práva 
a kteří nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let. 
 
 

Voličské průkazy 

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je veden, vydá obecní 
úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz.   

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně do okamžiku 
uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. 

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 

  

Voličský průkaz si můžete vyřídit v úředních hodinách na Městském úřadě Karolinka, 

 v 1. patře, č.dv.  206  příp. č.dv. 205 (vzor žádosti naleznete níže). 

Počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům je 23.9.2021. 

Termín pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu je 6.10.2021 v 16:00 hodin. 

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou 
je v pátek 01.10.2021. 

 

 

 



Městský úřad Karolinka 
Hospodářsko správní odbor 
Radniční náměstí 42 
756 05 Karolinka  
 
V …………………….       dne …………… 

 
Žádost voliče zapsaného ve stálém seznamu  

O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU 
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční  

ve dnech 08. a 09.10.2021 
 

Jméno a příjmení žadatele 
(voliče):  

Datum narození:  

Trvalý pobyt:  

Telefonní kontakt 1):  
 
Podle ustanovení § 6a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů (o 
volbách do Parlamentu České republiky), tímto žádám Městský úřad Vsetín o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. 
 
Beru na vědomí, že podle ustanovení § 6a odst. 3a zákona o volbách do Parlamentu České republiky mne voličský průkaz opravňuje 
ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů v jakémkoli 
volebním okrsku na území České republiky, nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 
 
K tomu sděluji, že voličský průkaz: 
  převezmu osobně 
  převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s mým úředně ověřeným podpisem 
  žádám zaslat na adresu místa mého trvalého pobytu 
  žádám zaslat na jinou adresu: ………………………………………………………………………. 
 
podpis voliče – žadatele 4)  ….................................................................               
 
               
Žádost byla při osobním předání ověřena dle předloženého dokladu totožnosti : ....................................................................................................................... 

 

ověřila: ..........................................................................................  Datum : .......................................................................................................... 

 

VOLIČSKÝ PRŮKAZ Č. ...............................................................  VYSTAVENÝ DNE .............................................................. 

 

předal(a): ....................................................dne ..................................... převzal(a):........................................................dne ........................................ 

 

VYSVĚTLIVKY: 
1) nepovinný údaj  

4)  žádost lze podat: 
• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče  

(v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je úřední ověření podpisu osvobozeno 
od správního poplatku) 

• v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem  
• v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (bez uznávaného elektronického podpisu) 

a doručit Městskému úřadu Karolinka na adresu Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka, nejpozději do 01.10.2021  
• osobně na hospodářsko správním odboru Městského úřadu Karolinka,, nejpozději do 06.10.2021 do 16:00 hodin (žadatel je povinen před podpisem žádosti prokázat 

pověřenému zaměstnanci svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). 
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