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Městys Besednice 
Náměstí 52, 382 81 Besednice 
telefon 725 964 476 e-mail: podatelna@besednice.cz, www.besednice.cz 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Besednice 28.12.2022 

 

 

O Z N Á M E N Í  O  DOBĚ  A  MÍSTĚ  KONÁNÍ  

VOLBY  PREZIDENTA  
 

 
Starostka městyse Besednice, § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb, o volbě prezidenta 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 
 

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční: 

v pátek 13.ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin 

v sobotu 14.ledna 2023 od 08.00 do 14.00 hodin. 
 

Případné II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční: 

v pátek 27.ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin 

v sobotu 28.ledna 2023 od 08.00 do 14.00 hodin. 

 
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost - zasedací místnost – budova 

radnice, Náměstí 52, Besednice, pro voliče s TP v Besednici a v Malči. 

 

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

platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 

občanství, nebude mu hlasování umožněno. 

 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič 

může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

V případě konání II. kola volby prezidenta volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech 

voleb. 

 

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

jinak mu volební komise hlasování neumožní. 

 

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

uposlechnout pokynů předsedy volební komise. 

 

7. Do volební místnosti není bezbariérový přístup. 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb 

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 

volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

Voliči mohou požadavky na hlasování do přenosné volební schránky nahlásit na radnici - 

tel. číslo 602 614 730. Členové okrskové volební komise navštíví voliče s přenosnou volební schránkou 

v sobotu 14.ledna mezi 10-11 hodinou. V případě konání II. kola volby prezidenta České republiky 

navštíví členové okrskové volební komise voliče v sobotu 27.ledna mezi 10-11 hodinou. 

 
 
 

………………………………………….. 

Ing. Alena Koukolová, starostka městyse 


