Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace
o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
informuji o počtu a sídlech volebních okrsků.
Počet okrsků: 1
Sídlo volebního okrsku č. 1 : Rohozec 19, 284 01 Kutná Hora

V Rohozci

dne

16.11.2022

...........................................................
Mgr.Jan Kramář
starosta obce Rohozec

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších
předpisů, Vám oznamuji, že
svolávám
první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č.1 pro volbu prezidenta České republiky,
konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023. První zasedání se uskuteční dne 19.12. 2022 v 16.00 hodin
v budově obecního úřadu se sídlem

Rohozec č.p. 19.

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.
V Rohozci

dne

16.11.2022

...........................................................
Mgr.Jan Kramář
starosta obce Rohozec

Dle § 18 odst. 7 zákona o volbě prezidenta republiky – „Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný
zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné
složení slibu a starosta povolá náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo
náhradníka delegovaného občanem, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta
republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jmenuje nového člena okrskové
volební komise.“

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA

Starosta obce Rohozec
podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1.
Volba prezidenta České republiky se koná:
•

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

•

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

2.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č.1
je volební místnost obecního úřadu Rohozec 19, 284 01 Kutná Hora
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Rohozec
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem
nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
4.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.
5.
Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.
6. xx)
V Rohozci dne 16.11.2022
...........................................................
Mgr.Jan Kramář
starosta obce Rohozec

x) Uvede se odpovídající
xx) Uvedou se další potřebné údaje k nerušenému průběhu volby prezidenta České republiky (§ 34
odst. 1 písm. a).

