01

Pojmenování (název) životní situace

Volby
02

03

Základní informace k životní situaci
o

Vystavení voličského průkazu

o

Vyškrtnutí ze seznamu voličů u zastupitelských úřadů v cizině

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občan, který dosáhl věku 18 let s trvalým bydlištěm v Modřicích

04
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Dostavení se za osobou dle bodu 06 s doklady dle bodu 07.
05
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Osobní návštěva u osoby 06 nebo do určitého termínu, který stanovuje ministerstvo vnitra zaslat
žádost o vydání voličského průkazu písemně s ověřeným podpisem.
06
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Danuška Sobotková, tel.: 602 574 466, e-mail: danuska.sobotkova@mesto-modrice.cz,
Bc. Kateřina Brabcová, tel: 602 728 350, e-mail: katerina.brabcova@mesto-modrice.cz,
pevná linka: 537 001 024.
07

Jaké doklady je nutné mít s sebou
o

doklad, kterým je možné prokázat totožnost; občanský průkaz, cestovní doklad

08
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o vydání voličského průkaz (k vyzvednutí na městském úřadu Modřice nebo k stáhnutí na
stránkách města Modřice)
09

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

--10
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Situace je vyřešena ihned na místě
11
---

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

12

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--13
---

Elektronická služba, kterou lze využít

14
Podle kterého právního předpisu se postupuje
z. č. 62/2013 Sb., zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
z. č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky
z. č. 491/2001 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev obcí
z.č. 247/1995 Sb., zákon o volbách do parlamentu České republiky
z.č. 130/2000 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev krajů
15
---

Jaké jsou související předpisy

16
---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

17
---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

18

Další informace
o

Voliči, kteří zažádali o voličský průkaz, jej před vykonáním volebního práva
odevzdávají volební komisi.

o

Občané, kteří byli zapsání ve zvláštním seznamu voličů a budou volit na území ČR,
musí doložit vyškrtnutí ze seznamu voličů, které si volební komise ponechává.

19
Popis byl naposledy aktualizován
Zpracovala Mgr. Andrea Kovářová dne 26.06.2014, korektura Bc. Kateřina Brabcová a Mgr. Andrea
Kovářová
Poslední aktualizace dne 12.06.2017
20

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

