
Voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Volič, který se nebude zdržovat v době  voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve 
dnech 25. a 26. října 2013  ve  volebním  okrsku  v místě  svého  trvalého  pobytu,  může  hlasovat za 
podmínek  stanovených  zákonem  č. 247/1995 Sb.,  o  volbách  do  Parlamentu  České  republiky a o 
změně a  doplnění  některých  dalších  zákonů   na  voličský  průkaz  v  jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv  zvláštním  volebním okrsku v zahraničí, tj. na 
zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě ČR. 
 

Volič může již dnes  požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede 
zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. 

Žádost lze podat 

• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Volič, který má trvalý pobyt 
v Bučovicích, může žádost zaslat na adresu Městský úřad Bučovice, odbor správních agend, 
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice. 

• v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, na adresu 
epodatelna@bucovice.cz 

• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; zaslané do datové 
schránky úřadu: td3be8p 

Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob 
doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský 
průkaz zaslán. 

Žádost v listinné a elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději  
do  18.10.2013. 

• osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je 
oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední 
záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do 
okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 23.10.2013 do 16. hodin. Osobně lze podat 
žádost přímo na ohlašovně Městského úřadu Bučovice, odbor správních agend, Jiráskova 502, 
dveře č. 120, u p. Evy Bělohoubkové.   

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve od 10.10.2013 předá osobně voliči nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej 
voliči zašle na jím uvedenou adresu. V případě, že nebude v žádosti uvedeno, jakou formou bude chtít 
volič převzít voličský průkaz, bude voličský průkaz zaslán do vlastních rukou žadatele na adresu jeho 
trvalého pobytu. 

Při ztrát ě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 
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