
Statutární město Karlovy Vary 

Moskevská 2035/21 

360 01 Karlovy Vary 
(oprávněná osoba s trvalým pobytem v K. Varech)               

Číslo hlasovacího průkazu: 
 
 

V ............................................ dne ............................ 

 

Hlasovací průkaz převzala oprávněná osoba OSOBNĚ dne: ……………..     

 

 

 

Podpis oprávněné osoby: ………………………………………………….. 

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ HLASOVACÍHO PRŮKAZU PRO MÍSTNÍ REFERENDUM 

konané v Karlových Varech ve dnech 12. a 13. ledna 2018 o otázce obnovy historické Vřídelní kolonády 
 

 

Podle § 30 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, tímto žádám 

statutární město Karlovy Vary o vydání hlasovacího průkazu pro místní referendum konané 

v Karlových Varech ve dnech 12. a 13. ledna 2018 o otázce obnovy historické Vřídelní kolonády, 

neboť nebudu moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsem zapsán/a. 

 

Jméno a příjmení  

oprávněné osoby 
 

Datum narození  

Trvalý pobyt  

Telefonní či e-mailový kontakt 

(nepovinný údaj) 
 

 

Beru na vědomí, že mne hlasovací průkaz opravňuje ve dnech hlasování v místním referendu k zápisu 

do výpisu ze seznamu oprávněných osob v jakémkoli okrsku na území statutárního města Karlovy 

Vary, kde se místní referendum koná.  

 

K tomu sděluji, že hlasovací průkaz (vybere se odpovídající): 

 převezmu osobně 

 převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s mým ověřeným podpisem 

 žádám zaslat do vlastních rukou na adresu místa mého trvalého pobytu 

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

Upozornění: podmínkou úspěšného doručení hlasovacího průkazu je existence poštovní schránky, 

do které může být případně vloženo oznámení o uložení zásilky. Pokud má být zásilka doručena 

do sídla firmy, je nutno uvést i název firmy. Pro rychlé řešení možných problémů vzniklých 

při doručení zásilky doporučujeme uvést kontaktní telefon nebo e-mail (rubrika uvedena výše).  

 

Číslo OP voliče: ....................................        podpis oprávněné osoby 
1)

: ……………………………… 

 
 

 

1)      
Žádost musí být doručena statutárnímu městu K. Vary některým z níže uvedených způsobů: 

 

a) v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby – na adresu: Statutární město 

Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary, nebo 

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky oprávněné osoby do datové schránky 

Statutárního města Karlovy Vary:  a89bwi8 (žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým 

podpisem voliče), 

a to nejdéle do 5. ledna 2018 do 16.00 hodin, nebo 
 

c) osobně na Magistrát města Karlovy Vary, odbor vnitřních věcí, Moskevská 2035/21 – 3. patro hlavní 

budovy, a to nejdéle do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin. Oprávněná osoba podepíše žádost před 

pověřeným úředníkem po prokázání své totožnosti platným průkazem.  


