Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor vnitřních věcí

Oznámení

Oznámení o vydávání voličských průkazů
Oznamujeme voličům, kteří se ve dnech voleb do Senátu Parlamentu České republiky
dne 23. 9. 2022 a dne 24. 9. 2022 nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu, že již nyní mohou
požádat o vydání voličských průkazů. Voličské průkazy pro případné II. kolo voleb,
které by se uskutečnilo dne 30. 9. 2022 a dne 1. 10. 2022, se vydávají zároveň s voličskými průkazy
pro I. kolo.
Předložení voličského průkazu a dokladu totožnosti opravňuje voliče k zápisu do výpisu
ze zvláštního seznamu voličů ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu č. 70, který tvoří
městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Lhotka, Hošťálkovice,
Nová Ves, Petřkovice, Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Michálkovice, Vítkovice, Hrabová,
Nová Bělá, Stará Bělá a obce Stará Ves nad Ondřejnicí, Vratimov, Václavovice a Šenov.
O voličský průkaz může volič požádat i písemně, nejpozději však do 16. 9. 2022. Písemná žádost
o vydání voličského průkazu zaslaná poštou musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Žádost
je možné zaslat také v elektronické podobě prostřednicvím datové schránky voliče. Osobně
je pak možné žádat u našeho úřadu až do 21. 9. 2022. Voličské průkazy pro volby do Senátu
Parlamentu České republiky budou vydávány od 8. 9. 2022, a to na oddělení matriky a ohlašovny
Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, přízemí,
kancelář č. 10, 11 – ohlašovna, v úředních hodinách pondělí a středa, od 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00,
a čtvrtek od 8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00.
Voličský průkaz bude vydán voliči osobně nebo ho lze rovněž vydat osobě, která se prokáže plnou
mocí k převzetí voličského průkazu, tato musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.
Pokud volič požádá, zašle úřad voličský průkaz na adresu, kterou volič uvede v žádosti,
a to do vlastních rukou.
Informace k vydávání voličských průkazů Vám poskytne Alena Krömrová na tel. čísle 599 442 856
a Kateřina Mařáková na tel. čísle 599 442 857.
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