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Městský obvod – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice III 

Úřad městského obvodu Pardubice III 

                –                 
Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice 

 

 

Žádost o vydání voličského průkazu 
pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 

případné II. kolo 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, tímto žádám  
o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbě prezidenta republiky, a to:  

  pouze pro I. kolo voleb konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 
   pro případné II. kolo voleb konané 27. a 28. ledna 2023 
 

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě 
kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo). 

 
Jméno, příjmení žadatele:  ____________________________________________________ 
 
Datum narození žadatele:  ____________________________________________________ 
 
Trvalé bydliště žadatele:  ____________________________________________________ 
 
Voličský průkaz: 
□ si vyzvednu na Úřadě městského obvodu Pardubice III osobně nebo prostřednictvím  
    zástupce s ověřenou plnou mocí (nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022), 
□ žádám zaslat na níže uvedenou adresu (uveďte přesnou adresu vč. PSČ): 
 
    ___________________________________________________________________________________ 
□ žádám předat pověřené osobě (uveďte přesnou identifikaci osoby – jméno a příjmení, datum narození, 

trvale bydliště), která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
V Pardubicích dne _________________                       

        __________________________________ 
vlastnoruční podpis 

               (není-li žádost podána osobně, musí být podpis úředně ověřen) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Záznamy úřadu 
 

Totožnost voliče byla ověřena pracovníkem dle předloženého dokladu: 
 

                                _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (číslo dokladu) 

Žádost osobně od voliče převzal dne: 
 
 
__________________________________    ________________________________ 
jméno, příjmení oprávněné úřední osoby            podpis oprávněné úřední osoby 

_____________________________________________________________________________ 
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Voličský průkaz (vyplní úřad) 
 
□ převzal osobně dne ________________________     podpis ___________________________ 
 
 

□ převzala za žadatele jiná osoba na základě plné moci s ověřeným podpisem voliče: 

 

jméno a příjmení ____________________________________  nar. ______________________ 

 
bytem ____________________________________________    podpis ____________________ 
 
 
□ byl zaslán žadateli poštou dne: ________________    čj. ______________________________ 
 
 
Evidenční číslo voličského průkazu pro I. kolo voleb č. _____________________________ 
 
 
Evidenční číslo voličského průkazu pro II. kolo voleb č. _____________________________ 
 


