Informace k volbě prezidenta České republiky konané
ve dnech 12. a 13. ledna 2018
(případné druhé kolo 26. a 27. ledna 2018)
Volbu prezidenta republiky
vyhlásil předseda Senátu Milan Štěch svým rozhodnutím
publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 275/2017 Sb. Volič, který se nebude zdržovat v době
volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo ve dech 26. a 27.
ledna 2018) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v
jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo v jakémkoliv zvláštním okresku v zahraničí.
Žádost o voličský průkaz lze podat
 osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů (tj.
do 10. ledna 2018 do 16:00 hodin), a to u paní Bc. Jitky Eichlerové v kanceláři MěÚ v
Andělské Hoře. Při podání žádosti je žadatel povinen prokázat pověřenému zaměstnanci
svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.
 písemným podáním v listinné podobě - opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
(ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku) doručeném na MěÚ v Andělské
Hoře nejpozději do 7 dnů před konáním voleb (tj. do 05. ledna 2018). Pro písemné podání o
vydání voličského průkazu není žádný předepsaný tiskopis.
 podáním učiněným v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky,
doručené nejpozději do 7 dnů před konáním voleb (tj. do 05. ledna 2018).
Obecní úřad může voličský průkaz vydat nejdříve 15tý den přede dnem voleb (tj. 28. prosince
2017), a to osobně do rukou voliče nebo osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem, případně může být voličský průkaz zaslán voliči poštou. Lze jej také zaslat na základě
žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.
Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání své
totožnosti a státního občanství ČR, tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Vážení voliči, jestliže budete volit na voličský průkaz, připravila jsem pro Vás na
webové stránky našeho úřadu tyto tiskopisy: - Žádost o vydání voličského průkazu a
Plnou moc. Odkaz: www.andelskahora.info, pravá strana lišty, sekce „VOLBY 2017 2018“.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Termíny
08. 2017 - začátek podávání žádostí
*
05. 01. 2018 - konec lhůta pro podání písemné žádosti
10.01. 2018 - v 16:00 hodin - konec lhůty pro osobní podání žádosti
*

*

28.

Zdroj informací: www.mvcr.cz Další informace na www.volby.cz

Za MěÚ v Andělské Hoře, Bc. Jitka Eichlerová

