
 při ověření podpisu u správního úřadu lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 
2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., správních poplatcích, v platném znění.  

 

Úřad městského obvodu Pardubice IV                                            Číslo voličského průkazu: ………………  

Bokova 315 

530 03 Pardubice                                                                  

 

                             ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU  

pro volbu Prezidenta republiky konanou v roce 2023 
 

Jméno a příjemní žadatele (voliče): ……………………………………………………………………………………. 

Datum narození: ……………………………………. 

Trvalý pobyt: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Číslo OP voliče: …………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Žádám o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta republiky (zaškrtněte odpovídající):  

• pro 1. kolo volby, konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 

• pro 2. kolo volby, konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023 

• pro 1. a 2. kolo volby, konaných ve dnech 13. a 14. ledna a 27. a 28. ledna 2023 

Voličský průkaz 

• převezmu osobně 

• převezme osoba, která se prokáže plnou mocí k vyzvednutí voličského průkazu  

s mým ověřeným podpisem  

• žádám zaslat do vlastních rukou na adresu místa mého trvalého pobytu 

• žádám zaslat do vlastních rukou na jinou adresu: …………………................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

V Pardubicích dne ............................................ podpis voliče: …………………………………………..  

 

Žádost musí být doručena Úřadu městského obvodu Pardubice IV některým z těchto způsobů: 

  

a) poštou v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče  – zaslané na adresu: Úřad 

městského obvodu Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice; nebo  

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče (fyzické osoby) do 

datové schránky Městského obvodu Pardubice IV: 3kgb22c (žádost nemusí být podepsána 

uznávaným elektronickým podpisem voliče),  

nejdéle do 6. ledna 2023 pro 1. kolo volby a do 20. ledna 2023 pro 2. kolo volby, nebo 

c)  osobním podáním na podatelně Úřadu městského obvodu Pardubice IV a to nejdéle do 

11. ledna 2023 pro 1. kolo volby a do 25. ledna 2023 pro 2. kolo volby vždy do 16.00 hodin. 

Žadatel podepíše žádost před pověřeným úředníkem po prokázání své totožnosti platným 

dokladem (občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). 


