
ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU 
pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 02. a 03. října 2020 

příp. II.kolo 09. a 10. října 2020 
Dle § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vydání voličského průkazu pro volby do 
Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 02. a 03. října 2020 a příp. 09. a 10. října 2020. 

Vydaný voličský průkaz bude opravňovat voliče volit pouze v rámci volebního obvodu č. 24, který zahrnuje 
území městských částí Praha 9 (bez Hrdlořez, Hloubětína a části Malešic), Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-
Běchovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice, Praha-Vinoř. 

Jméno a příjmení žadatele: 

Datum narození: Tel. spojení: 

Adresa trvalého bydliště: 

Žádám o vydání voličského průkazu na:*) 

EU pouze na I. kolo voleb CH pouze na II. kolo voleb D I. + II. kolo voleb 

*) pokud nebude žadatelem zaškrtnuto na jaké kolo volby, budou vydány voliči automaticky průkazy na obě kola voleb 

Voličsky průkaz: 
| | si vyzvednu osobně 

na Úřadu MČ Praha 9 - Újezd nad Lesy v pracovních dnech od 17.09.2020 do 30.09.2020 do 16.00 h. 

| vyzvedne zástupce na základě plné moci 
(plná moc musí mít úředně ověřený podpis žadatele) 

| | žádám zaslat na adresu (úplnou adresu uveďte níže) 
Beru na vědomí, že poštou obdržím obálku s červeným pruhem „Zásilka do vlastních rukou" 

Místo pro úřední ověření podpisu: 
podpis žadatele 

(není-li žádost podána osobně,musí být 
podpis úředně ověřen) 

Voličský průkaz/Voličské průkazy č.:. 
republiky: 

převzal žadatel osobně dne: 

Žádost byla podána voličem osobně 

dne: 

Předložený doklad: 

pro volby do Senátu Parlamentu České 

podpis: 

převzal za žadatele zmocněnec na základě plné moci s ověřeným podpisem voliče 
jméno a příjmení: , nar.: 

bytem: , dne: podpis: 

byl zaslán žadateli, na jím uvedenou adresu poštou dne: 


