
Magistrát města Karlovy Vary    Číslo voličského průkazu: 
Moskevská 2035/21 

360 01 Karlovy Vary 

(volič s trvalým pobytem ve městě Karlovy Vary)    V .................................. dne .................2022 

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU / VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ 

pro hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v r. 2022 

 

 

Jméno a příjemní žadatele (voliče):  

Datum narození:  

Trvalý pobyt:  

Kontakt (tel., e-mail) nepovinný údaj  
 

 

Žádám Magistrát města Karlovy Vary o vydání voličského průkazu pro hlasování ve volbách 

do Senátu Parlamentu ČR, a to (zaškrtněte odpovídající): 

 pro 1. kolo voleb, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 

 pro 2. kolo voleb, konané ve dnech 30. září 2022 a 1. října 2022 
 

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

 

Beru na vědomí, že  

A) voličský průkaz mi může být vydán pouze jednou - nejdříve dne 8. září 2022 

B) s voličským průkazem mohu hlasovat pouze ve volebním obvodu č. 1 1 

C) bez předložení voličského průkazu okrskové volební komisi mi nebude hlasování umožněno, 

a to ani v případě, že budu volit v okrsku, v jehož obvodu mám hlášen trvalý pobyt. 
 

 

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

 převezmu osobně 

 převezme osoba, která se prokáže plnou mocí k vyzvednutí voličského průkazu s mým ověřeným 

podpisem 

 žádám zaslat do vlastních rukou na adresu místa mého trvalého pobytu 

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

 

 

Číslo OP voliče: ............................................         podpis voliče: ……………………………………. 

  
 

Žádost musí být doručena Magistrátu města Karlovy Vary některým z níže uvedených způsobů: 
 

a) poštou v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče – zaslané na adresu: Magistrát města 

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

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče (fyzické osoby) do datové 

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

elektronickým podpisem voliče), 

a to nejdéle do 16. září 2022, nebo 

c) osobním podáním na odboru vnitřních věcí, Moskevská 2035/21 – spojovací chodba v 1. patře, 

kancelář č. 120, a to nejdéle do 21. září 2022 do 16.00 hodin. Žadatel podepíše žádost před 

pověřeným úředníkem po prokázání své totožnosti platným dokladem (občanským průkazem nebo 

cestovním pasem ČR).  

                                                 
1  Seznam obcí volebního obvodu č. 1: Abertamy, Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Boží Dar, Božičany, 

Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Doupovské Hradiště, Hájek, Horní Blatná, Hory, 

Hroznětín, Chodov (okres Karlovy Vary), Chyše, Jáchymov, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, Krásný 

Les, Kyselka, Merklín, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Ostrov, Otovice, Pernink, Pila, Potůčky, Pšov, 

Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stráž nad Ohří, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Útvina, Valeč, Velichov, 

Verušičky, Vojkovice, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice. 

 


