
OBEC  OLOMUČANY, Olomučany 123, 679 03 Olomučany

IČ: 00280763, Tel. 516 412 550, e-mail: obec@olomucany.cz, DS w6ua2z4

Informace o volbě prezidenta České republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna
2023 a případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

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

jen „zákon“)
1. Volba prezidenta České repubbliky se uskuteční:
v pátek 13.1.2023 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 14.1.2023 od 8.00 do 14.00 hodin                  
případné druhé kolo se uskuteční                                                                                                               
v pátek 27.1.2023 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 28.1.2023 od 8.00 do 14.00 hodin                  
2. Volba prezidenta se uskuteční v  jednom volebním okrsku  se sídlem volební místnosti v budově
obecního úřadu, v kanceláři starosty obce na adrese Olomučany č.p. 123,  679 03 Olomučany.     
3. Zapisovatelkou byla jmenována paní Ilona Rysová, bytem Olomučany 182, 679 03 Olomučany 
4. Pro volbu prezidenta České republiky byla stanovena okrsková volební komise včetně 
zapisovatelky v počtu 6 -ti členů.                                                                                                              
5. Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství České republiky. 6. Každému    
voliči budou dodány 3 dny před prvním dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb  volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.                                                                                         
7. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.                                                                        
8. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, 
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.                                                                          
9. Volič může požádat ze zdravotních, případně jiných závažných důvodů, okrskovou volební komisi 
o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V tomto případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími 
lístky.                                                                                                                                                          
10. Volič, který je z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 omezen na osobní
svobodě, tedy je v izolaci, nebo karanténě, bude moci ve volbě prezidenta republiky hlasovat 
zvláštním způsobem hlasování vycházejícím ze zákona č. 411/2022 Sb. o zvláštních způsobech 
hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023, viz: Úřední deska obce Olomučany | Úřední 
deska Olomučany (olomucany.cz) .

Josef Smíšek
starosta obce Olomučany
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