
O z n á m e n í 

o době a místu konání voleb 
 

starosta obce Roštín podle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě 
prezidenta republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

o z n a m u j e: 

1.  Volba prezidenta republiky se uskuteční ve dnech: 

 

    I. kolo voleb     dne 13. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin  

a 

dne  14. ledna 2023 od  8,00 hodin do 14,00 hodin 

 

2.       Místem konání voleb 

v okrsku č. 1 Roštín, je volební místnost zasedací síň obecního úřadu pro voliče bydlící v 
obci Roštín. 

3. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Ve 
druhém kole voleb může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb 
dosáhl věku 18 let. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České 
republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno. 

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem je povinen po prokázání 
totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej 
přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu. 

Volič může požádat předem na tel. č. 573 368 078 nebo ve dnech voleb přímo okrskovou 
volební komisi, aby mu z důvodu jeho věku nebo zdravotního stavu bylo umožněno hlasovat 
mimo velební místnost. 

4. Voliči budou hlasovací lístky dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb. Stejné 
hlasovací lístky jsou k dispozici ve volební místnosti po celou dobu konání voleb. 

5.   II. kolo voleb   dne 27. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin  

                                                  a 

           dne  28. ledna 2023 od  8,00 hodin do 14,00 hodin 

 

5. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je 
obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb. 

 

V Roštíně dne 19. prosince 2022      Radovan  M A N 

                                                                                                    starosta  obce 

Vyvěšeno dne: 19. prosince 2022 

Sejmuto dne:  


