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Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky  

podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta České 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších 
předpisů, starosta oznamuje: 

 

Volba  prezidenta České republiky se uskuteční 

 

v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a 
v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin 

 
případné II. kolo ve dnech 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a 

v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin 
 

 
 

Číslo volebního okrsku a adresa volební                        

                           místnosti       

Část obce náležející do volebního okrsku 

č. 1  Obřadní místnost Úřadu městyse  Pozořice,               

                       Na Městečku 14           

                           Pozořice  

 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 

svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem 

České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování 

umožněno. 

 

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu 

okrsková volební komise hlasování neumožní. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být 

nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám 

upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 

úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek 

za něho upravit a vložit do úřední obálky. 

  

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, úřad městyse ve dnech voleb okrskovou 

volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního 

okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle 

k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

 

Hlasovací lístky budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Volič může v den voleb obdržet 

hlasovací lístky i ve volební místnosti. Kontakt pro nahlášení žádosti o hlasování mimo volební místnost:  

 

Petra Valehrachová, tel. 513 035 847  petra.valehrachova@pozorice.cz  

 

 

                                                                                                 

Tereza Jiráčková 

starostka městyse Pozořice 

mailto:petra.valehrachova@pozorice.cz
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V Pozořicích 29.12.2022 

 

 

 
Vyvěšeno dne: 29.12.2022  
Sejmuto dne:  
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: 29.12.2022 
 

 

 
 


