
 
O B E C N Í   Ú Ř A D    V E Ř O V I C E, se sídlem 742 73 Veřovice č.p. 670 

 

INFORMACE 
o době a místě konání volby  

  prezidenta České republiky                        

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1, písm. a) a § 34 odst. 1, písm. a) a písm. b) 

zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů 

(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji 

tyto informace: 
 

 

VOLBA PREZIDENTA  

ČESKÉ REPUBLIKY 

 
se bude konat ve dnech 

 

     v pátek 13. ledna 2023 od 14,00 do 22,00 hodin 

     v sobotu 14. ledna 2023 od 8,00 do 14,00 hodin 

 

(případné druhé kolo 27. a 28. ledna 2023 ve stejném čase) 

 

v budově Obecního úřadu ve Veřovicích č.p. 670 

 
 

V obci Veřovice bude zřízen jeden volební okresek v budově Obecního úřadu ve 

Veřovicích. 

 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb, 

tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta 

může volit i státní občan, který alespoň druhý den druhého kola volby, 

tj. 28. ledna 2023, dosáhl věku 18 let. 

 

Volič po příchodu do volební místnosti  prokáže svou totožnost a státní občanství 

ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 

služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování 

umožněno. 

 

 

 



Možnost hlasování na voličský průkaz: 

 

Volič s trvalým pobytem v obci Veřovice, který chce volit a v době voleb se 

nebude zdržovat ve svém volebním okrsku, např. při krátkodobé hospitalizaci 

v nemocnici anebo krátkodobém pobytu v zahraničí, může požádat o vydání  

voličského průkazu: 

 

• žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče 

• žádostí v elektronické podobě zaslanou prostřednictvím datovém schránky 

Tyto žádosti musí být doručeny na OÚ Veřovice nejpozději do 16,00 hodin 

dne 6. ledna 2023    

(pro 2. kolo voleb do 20. ledna 2023 do 16,00 hodin) 

• osobně na Obecním úřadě ve Veřovicích do 11. ledna 2023   

(pro 2. kolo voleb do 25. ledna 2023) 

 

Obecní úřad Veřovice pak nejdříve 29. prosince 2022 předá voličský průkaz 

osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 

voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej obecní úřad voliči zašle. 

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na 

území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku 

v zahraničí. 

 

Možnost volit v nemocnici nebo obdobném zařízení: 

Volič, který bude chtít volit a v době volby prezidenta bude dlouhodobě ve 

zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, věznici a jiných obdobných 

ústavech a zařízeních, může požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů 

osobu stojící v čele takového zařízení, která nejpozději 9. ledna 2023 (pro 2. kolo 

volby 23. ledna 2023) předá údaje k zapsání obecnímu úřadu v jejich územním 

obvodu. 

 

Možnost hlasovat do přenosné volební schránky: 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad ve 

Veřovicích a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 

mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze na území obce 

Veřovice. 

 

 
 

Martin Fojtík 

starosta obce 
              
     

 

Vyvěšeno dne: 22.12.2022 

Sňato dne:        28.01.2023 


