
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN 
ODBOR PRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín                                            číslo jednací: 
 

 
 
 

Žádost o vydání voličského průkazu  
pro volby do Evropského parlamentu konané  

ve dnech 24. a 25. května 2019 
 
V souladu s ustanovením § 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do EP“, žádám o 
vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 
2019, neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsem zapsán/a.  
 
Jméno a příjmení žadatele/ky (voliče):     ……………………………………………………………………….. 
 
Datum narození:                                       ………………………………………………………………………. 
 
Adresa místa trvalého pobytu:                  ………………………………………………………………………. 
 
 
Voličský průkaz požaduji:                
 
□ převzít osobně na Městském úřadě Bohumín, Masarykova 158, budova A (přízemí, kancelář č. 101, 
evidence obyvatel) 
 
□ předat pověřené osobě, která se prokáže plnou mocí s mým úředně ověřeným podpisem  
 
□ zaslat poštou na adresu (uveďte přesnou adresu včetně PSČ)  
 
…………………………………………………………………………………………………………................... 
Při zaslání žádosti poštou musí být podpis žadatele/voliče na této žádosti úředně ověřen – úřední 
ověření je osvobozeno od správního poplatku dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích. Žádost o voličský průkaz zaslaný poštou musí být Městskému úřadu v Bohumíně 
doručen nejpozději do 17.05.2019.  
 

 
Žádost o vydání voličského průkazu lze podat také 

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky města Bohumín: u3kbfuf) s 
doručením nejpozději do 17.05.2019 do 16:00 h. 

- osobně na Městském úřadě Bohumín – evidence obyvatel, nejpozději do 22.05.2019 do 16:00 h, žadatel je povinen 
prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR 

 
Beru na vědomí, že  

- voličský průkaz mě ve dnech voleb do Evropského parlamentu opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku 
na území České republiky 

- voličský průkaz mi bude vydán nejdříve 09.05.2019, tj. nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, osobně nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, anebo bude zaslán na uvedenou adresu 

- při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát 

 
 
 
V ……………………………...............                          Dne ………………………………………. 
 
 
 
………………………………………… 
          podpis žadatele/voliče 


