NA PRODLOUŽENÝ VÍKEND
JEDU PRY, ALE VOLIT CHCI

Co je voliský prkaz
Voliský prkaz Vás opravuje k využití volebního práva
v jakémkoli volebním okrsku v R, pípadn ve volebním okrsku na
zastupitelském úad R v zahranií.

Jak ho získat
Obecní úad v míst trvalého pobytu je teba o vydání požádat,
zpsob je nkolik:
do 18. 10. 2013
* písemn, s oveným podpisem
* elektronicky s elektronickým podpisem
* elektronicky prostednictvím datové schránky
do 23. 10. 2013
* osobn (bez písemné žádosti)
Od 10. íjna si mžete voliský prkaz vyzvednout osobn, mže
být vydán osob, která se prokáže plnou mocí s oveným
podpisem, pípadn mže být zaslán na adresu uvedenou v
žádosti
POZOR: PI ZTRÁT NEBO ODCIZENÍ
PR KAZU NELZE VYSTAVIT DUPLIKÁT!

VOLISKÉHO

Kdy jít volit
Volby do Poslanecké snmovny Parlamentu R se uskutení
v pátek 25. íjna 2013 od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. íjna 2013
od 8 do 14 hodin.

VOLIT NECHCI, PROTOŽE:

Mj hlas nemže nic zmnit
Ale mže! V roce 2010 nevolilo zhruba 37 % voli. Nevolii tedy
mohou zvolit vítze voleb, nebo dv menší silné strany.

Nezdržuji se v míst trvalého bydlišt
Žádost o vydání voliského prkazu je na druhé stran tohoto
letáku, bude Vás to stát jen trochu asu navíc.

Zabralo by mi to as
A není lepší vnovat jednou deset i dvacet minut, než potom tyi
roky nadávat?

Žádost o vydání voličského průkazu
v souladu s ust. § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které se konají ve
dnech 25. a 26. října 2013

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………..
Datum a místo narození:……………………………………………………………………...
Místo trvalého pobytu:………………………………………………………………………...
Voličský průkaz: -

Není koho volit
Stranu nejlépe odpovídající Vašim názorm najdete bhem pti
minut na www.volebnikalkulacka.cz

Volil bych malou stranu, ale ona se stejn
nedostane pes pt procent

Převezmu osobně na úřadu*

-

Vyzvedne pověřená osoba na základě plné moci s ověřeným podpisem*

-

Žádám zaslat na adresu:*………………………………………………
………………………………………………………………………….

*Nehodící se škrtněte
Dne:

……………………

I my jsme malá strana. Každý hlas pro nás znamená povzbuzení, že
dláme nco, co má smysl.
Podpis žadatele:
Ověření podpisu:

Nemusíte volit zrovna Piráty, ale budeme rádi, když k volbám
pjdete. (A pokud nás zvolíte do Snmovny, budeme Vás
"otravovat" ješt astji: zavedením referend. Více o programu na
www.pirati.cz/volby2013)

…………………………………

