
 

Obecní úřad Chuchelna  

Chuchelna 296, 513 01 Semily 
 

V Chuchelně dne ........................... 
 
Věc 
ŽÁDOST oprávněné osoby  O VYDÁNÍ HLASOVACÍHO PRŮKAZU  pro místní referendum, které se na 
území obce Chuchelna  uskuteční ve dnech 8. 10. a 9. 10. 2021 

 
Podle ust. §  30 odst. 2 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o místním referendu“) tímto žádám příslušný obecní úřad o 
vydání hlasovacího průkazu pro místní referendum, které se uskuteční na území  obce Chuchelna ve 
dnech 8. 10. a 9. 10. 2021, neboť nebudu moci hlasovat v hlasovacím okrsku podle místa mého 
trvalého pobytu. 
 
 

Jméno a příjemní žadatele 
(oprávněné osoby): 

 

Datum narození:  

Adresa 
- místa trvalého pobytu občana ČR 
- místa pobytu na území ČR  

občana jiného členského státu EU  
  

 

 
Beru na vědomí, že podle ust. § 30 odst. 1 zák. o místním referendu mne hlasovací průkaz pro místní 
referendum v den hlasování opravňuje k hlasování v jakémkoliv hlasovacím okrsku na území obce 
Chuchelna 
 

 

K předání hlasovacího průkazu pro místní referendum sděluji, že :        Odpovídající se označí  

 si jej převezmu osobně 

 převezme jej osoba, která se prokáže plnou mocí s mým ověřeným podpisem1) 

 žádám jej zaslat:  na mou výše uvedenou adresu    

 na jinou adresu ....................................................................................... 

 
 
 

......................................................................... 
        podpis oprávněné osoby – žadatele1) 

 

VYSVĚTLIVKY A INFORMACE: 

Oprávněná osoba může požádat o hlasovacího průkazu ode dne vyhlášení místního referenda  (tj. od  ..............), 
a to: 

a) osobně, nejpozději 2 dny přede dnem hlasování, tj. do 16:00 hod. dne 6. 10. 2021  



b) písemně tak, aby žádost byla doručena obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování, tj. do 
16:00 hod. dne 1. 10. 2021 

Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče; elektronicky podaná žádost musí být 
odeslána z datové schránky oprávněné osoby - žadatele (nestačí pouhý e-mail, a to ani se zaručeným 
elektronickým podpisem, uznávaným elektronickým podpisem, příp. jiným typem elektronického podpisu). 

 

----------------- 

1)
  Ověření podpisu není osvobozeno od povinnosti hradit správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 


