
 Městský úřad Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín 

 
 

Žádost o vydání voličského průkazu 
 

pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023,  
případně v II. kole ve dnech 27. a 28. ledna 2023 

 
V souladu s ust. § 33 odst. 1 a 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, žádám o vydání voličského průkazu pro volbu 
prezidenta republiky 
 
 pro I. a II. kolo 

 pouze pro I. kolo     (13. - 14. 1. 2023) 

 pouze pro II. kolo    (27. - 28. 1. 2023) 

 

Beru na vědomí, že mi může být voličský průkaz předán v době od 29.12.2022 do 11.01.2023 

(v případě konání druhého kola do 25.01.2023). 

 

Jméno (popřípadě jména) a příjmení žadatele:  

Datum narození:  

Místo trvalého pobytu:  

Číslo občanského průkazu:  

 
Voličský průkaz:  
 

 převezmu osobně na Městském úřadě Slavičín  

 převezmu prostřednictvím pověřené osoby, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 

 žádám o zaslání na adresu trvalého pobytu 

  žádám o zaslání na adresu.....................................................................................................................                                                                         

(uveďte přesnou adresu včetně PSČ) 

 
 
V.............................................    dne: ......................................... 
 
                                                                                                                     ……………………………………….. 
                                      podpis žadatele                         
 

Upozornění: 
Při zaslání žádosti poštou musí být podpis žadatele na této žádosti úředně ověřen (tento úkon je osvobozen od 
správního poplatku dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, stejně jako plná moc 
k převzetí voličského průkazu jinou osobou). 
Při osobním podání se žádost předává do kanceláře č. 105 v 1. podlaží MěÚ Slavičín. 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Záznamy úřadu o vydání voličského průkazu: 
 
Žádost byla podána osobně dne: ………………        Předložený doklad:…...…………………………... 
                                                                                                     
Totožnost žadatele ověřila: …………………………………………………………………………………… 
                                                                           (jméno, příjmení, podpis pracovníka MěÚ) 
 

Voličský průkaz č. …………………………………………………………………………… 
 
Převzal osobně žadatel nebo pověřená osoba dne: ................................................... 
 
Odeslán žadateli dne ………………………… č.j. …………………………… podpis…....………………………….. 


