INFORMACE K VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je možné hlasovat na voličský průkaz.

Volič, který je trvale hlášen k pobytu na území obce Hnojice a nebude moci volit ve
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a
9. října 2021 ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá Obecní úřad
v Hnojicích na jeho žádost voličský průkaz, který jej opravňuje k hlasování
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky, popřípadě ve
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu dvěma způsoby, a to:
• Osobně, v tomto případě není písemná žádost vyžadována. Obecní úřad
v Hnojicích vydá voliči voličský průkaz na základě prokázání jeho totožnosti.
O vydání voličského průkazu při osobním podání žádosti může volič požádat do
okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 06. října 2021 do 16.00 hodin.
• Podáním, které může být učiněno ve dvou formách:
➢ žádostí v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,
zaslané prostřednictvím pošty na adresu:
Adresa pro zaslání: Obecní úřad Hnojice
Hnojice čp. 117, 785 01 Šternberk
➢ žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
voliče.
Uvedené dvě formy žádosti musí být doručeny na Obecní úřad Hnojice nejpozději
7 dnů přede dnem voleb, tj. do 01. října 2021 do 16.00 hodin.
Obecní úřad Hnojice předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj.
23. září 2021, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím
uvedenou adresu v žádosti o vydání voličského průkazu.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!
Kde a s kým lze záležitost vyřídit:
Obecní úřad Hnojice
Hnojice čp. 117, 785 01 Šternberk
Ondřej Adam, telefonní číslo: 585 380 328
Po, St: 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.30
Út, Čt: 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.00
Pá: 8.00 – 11.30

