
 

Voličský průkaz při volbách do Evropského 
parlamentu České republiky 

 
 
 

Voliči, který nebude moci, nebo nehodlá volit v místě svého trvalého pobytu 
v obci Příbram na Moravě, vydá Obecní úřad Příbram na Moravě voličský 
průkaz, který voliče opravňuje volit v jakémkoliv volebním okrsku, ale 
pouze na území České republiky. 
 
Požádat o vydání voličského průkazu lze již ode dne vyhlášení voleb a to 
nejpozději do 08.05.2014 do 16.00 hod.:   
 

� Žádostí v listinné podobě (viz.příloha) opatřenou úředně ověřeným 
podpisem voliče. Ověření podpisu provedeného u krajského úřadu, 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo obecního úřadu, je 
osvobozeno od správního poplatku.  
 

� Žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče. Adresa el. podatelny: obec@pribramnamorave.cz 
 

� Žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky, ID obecního úřadu je vzgb7o. 
 

� Osobně; žádost bude vyhotovena na obecním úřadě, volič však musí 
prokázat svoji totožnost. 
Osobně lze o voličský průkaz požádat u paní Jitky Trávníčkové,   
v kanceláři obecního úřadu, tel. 546450224 
 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 
 
Voličský průkaz lze voliči předat nejdříve od 08.05.2014 a to osobně voliči, 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašleme na jím 
uvedenou adresu.  
 

 
 
 

Rostislav Trtilek, starosta v.r. 
 

 
 
 
 



  

Obecní úřad Příbram na Moravě 
Příbram na Moravě 33 
664 84  ZASTÁVKA 

 

Žádost 
o vydání voli čského pr ůkazu  pro volby do Evropského parlamentu,  konané v e 
dnech 23. a 24.05.2014.   

Já, níže podepsaný/á:   

Jméno, příjmení:…………………………………………… …............................................ 

 

Datum narození :…………………………………..……….…………………………………. 

 

Adresa trvalého pobytu:…………………….………………………………………………… 

 

žádám o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014.  

 

►Voličský průkaz žádám zaslat na adresu1):   

                                              Ulice/čp……………………………………………….. 

                                              Město/PSČ……………………………………………. 

  

►Voličský průkaz si vyzvednu osobně1). 

 

V Rosicích dne…………………………………… 

 

…………………………………………….. 

Podpis žadatele 

Poznámka:  1) nehodící se škrtněte                                                                                                   
   

Vyplní ú řad: 

 

Voličský průkaz č. ……………………………….. převzal dne………… …………………..   

 

podpis voliče………………..……….. . 

Totožnost žadatele ověřena dle průkazu totožnosti č.: ……………………………………..  

 

 

Podpis ověřujícího: …………………………………………………………………………                                                 


