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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
KARLA JAKOB ČECHOVÁ 
STAROSTKA MČ PRAHA 21 

 

 

V Praze dne 07.11.2017 
ČJ: UMCP21/16239/2017/KT/Sai 

 

 

 

 
 Věc: Vydávání voličských průkazů pro volbu prezidenta republiky 2018  

 

     Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil volbu prezidenta ČR svým rozhodnutím 

publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., dne 28.srpna 2017 a to na dny 12. a 13. 

ledna 2018 a v případě konání druhého kola volby na 26. a 27. ledna 2018.  

 

     Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě 

zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, případně zastupitelský úřad, na jeho žádost, 

voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče volit v den voleb v jakémkoli volebním 

okrsku. / § 33, zák. 275/2012 Sb./  

     O vydání voličského průkazu může požádat volič ode dne vyhlášení voleb, to je od 28.8.2017,       

a to v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané 

prostřednictvím vlastní datové schránky, nebo osobně. Pro první kolo volby je posledním dnem 

pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě, nebo datovou schránkou,  

 5. leden 2018. Osobně lze podat žádost až do 10. ledna 2018, 17.00 hodin. Pro druhé kolo volby 

lze doručit písemnou žádost o vydání voličského průkazu do 19.1.2018 a osobně si lze 

vyzvednout voličský průkaz do 24.1.2018. O voličský průkaz lze požádat pro obě kola najednou a 

to do 10.1.2018. 

     Lhůta pro vydávání, nebo zasílání voličských průkazů počíná běžet dnem 28. prosince 2017 a 

končí dnem 10. ledna 2018 v 17.00 hodin. V případě druhého kola je to od 19.1.2018 do 

24.1.2018. K tomuto datu a hodině budou uzavřeny stálé i zvláštní seznamy voličů a voličský 

průkaz už nelze po tomto termínu vydat.  

     Žadatelé o voličský průkaz, kteří přijdou na ÚMČ Praha 21, odbor občansko správní,  

/přepážka občanských průkazů a cestovních dokladů/ v termínu od 28.12.2017 do 10.1.2018 

osobně, v případě druhého kola od 19.1.2018 do 24.1.2018, bude vydán voličský průkaz na 

základě předložení průkazu totožnosti na místě, oproti podpisu a není třeba vyplňovat žádost.  

 

 

                                                                                             Karla Jakob Čechová  

                                                                                            Starostka MČ Praha 21  
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