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Obec Trboušany
Trboušany 113, 664 64 Dolní Kounice, iČ 00365726, tel: 546421541, e mail: ou@trbousany.cz

OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta republiky v obci

Na základě 5 34 odst. 1 a 5 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů

oznamuji

1. Volba prezidenta České republiky se koná ve dnech

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

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, uskuteční se
druhé kolo volby. Informace o místě a době druhého kola volby bude vyvěšena na úřední
desce obecního úřadu.

2. Místem pro hlasování v obci Trboušany je zasedací místnost Obecního úřadu
Trboušany, Trboušany 113.

3. Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta
dosáhl věku 18 let.
Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání
druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.
Při volbě prezidenta republiky lze volit na voličský průkaz.

4. Hlasovací lístky pro první kolo volby budou voličům doručeny nejpozději 3 dny přede
dnem volby. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební
místnosti.
Bude Ii vyhlášeno druhé kolo volby, které se musí uskutečnit do 14 dnů od začátku prvního
kola volby, tj. 27. —28. ledna 2023, hlasovací lístky se voličům již nedoručují. Volič obdrží
hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta přímo ve volební místnosti.

5. Hlasování: Volič je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, okrsková volební
komise mu hlasování neumožní.

6. Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků a v tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací
lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Poté vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do
volební schránky. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.

7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad na tel.
546 421 541 — a ve dnech volby též okrskovou volební komisi, 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.

V Trboušanech dne 27. 12. 2022 Jaromír Kubant, starosta obce


