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Oznámení o době a místě konání voleb  

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 

konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023, případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023 

 V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 

prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

oznamuji 

Volba prezidenta České republiky se koná v těchto dnech 
- pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
- sobota 14. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

 
Případné 2. kolo volby prezidenta České republiky se koná v těchto dnech 

- pátek 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
- sobota 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

 
Počet volebních okrsků: 1 
Sídlo volebního okrsku č. 1: Základní škola Přepychy, 517 32  Přepychy čp. 69 – družina. 
Telefonní spojení do volební místnosti: 607 660 468. 
 
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 10. ledna 2023. 
  
Volič může osobně požádat o vydání voličského průkazu nejpozději 11. ledna 2023 do 16:00 hodin. 

Lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 

podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky končí 6. ledna 

2023.  

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 

(platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem). 

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 

uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

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

jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

 

Přepychy dne 15.12.2022 

 

Zdeňka Seidelová 

starostka obce 

Tel.: 603 485 369, e-mail: zdenka.seidelova@prepychy.cz 

mailto:prepychy@prepychy.cz
mailto:zdenka.seidelova@prepychy.cz

		2022-12-15T11:05:05+0100
	Zdeňka Seidelová




