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Voličské průkazy pro volby do Senátu Parlamentu ČR konané na území České 

republiky v roce 2022 

Úřad městského obvodu Pardubice V vydává pro volby do Senátu Parlamentu ČR konané na 

území ČR ve dnech 23. a 24. září 2022, případné II. kolo voleb ve dnech 30. září a 1. října 

2022 voličské průkazy občanům s trvalým pobytem na území M Pardubice V. Na základě 

vydaného voličského průkazu mohou hlasovat podle ustanovení § 6a odst. 3 písm. b) zákona 

o volbách do Parlamentu ČR ve dnech voleb do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do 

volebního obvodu (č. 43 se sídlem v Pardubicích), kde jsou volby vyhlášeny a v jehož 

územním obvodu jsem přihlášen(a) k trvalému pobytu.  

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat následujícími způsoby:  

• OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť Úřad městského 

obvodu Pardubice V  o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho 

totožnosti sepíše úřední záznam. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději 

do středy 21. září 2022 do 16:00 hodin, kdy se uzavře STÁLÝ seznam voličů.  

• PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává Úřadu městského 

obvodu Pardubice V dle místa trvalého pobytu voliče (u něhož je volič zapsán ve stálém 

seznamu voličů), a to nejpozději do pátku 16. září 2022. Žádost v listinné podobě musí být 

opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (volič žádost Úřadu městského obvodu 

Pardubice V zaslal např. poštou). Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě, bude-li tato 

zaslána prostřednictvím datové schránky voliče (nedostatečná je žádost opatřená 

uznávaným elektronickým podpisem voliče, neboť tento má hodnotu toliko vlastnoručního 

podpisu, nikoli podpisu úředně ověřeného).  

Voličské průkazy budou vydávány nejdříve ve čtvrtek 8. září 2022, a to:  

• osobně voliči na Úřadu městského obvodu Pardubice V,  

• osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem voliče k převzetí 

voličského průkazu (nikoliv k podání žádosti o jeho vydání),  

• zašle voliči do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti.  

Při ztrátě, odcizení či poškození již vydaného voličského průkazu nelze voliči vydat jeho 

duplikát, neboť v takovém případě nelze eliminovat možnost jeho zneužití.  

Případné další informace vám sdělíme na telefonních číslech 466 301 271 – Mgr. Jiří Šmaha. 


