
OZNÁMENÍ 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 

konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) 

případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023 

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky 
rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. 

Den vyhlášení voleb: 1. 7. 2022 

Starostka obce Vilantice podle: 

- zákon 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“) 

- vyhláška Ministerstva vnitra č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o 
volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) 

 
 
zveřejňuje oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky v obci 
dle § 34 odst. 1 písm. a) a §34 odst. 3 zákona: 
 
volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hod. do 
22:00 hod. a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 hod. do 14:00 hod.  
 
Volební místnost: Vilantice čp.36 (budova hostince) 
 

Pokyny pro hlasování 

Každému voliči budou doručeny 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 

volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 

České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 

služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Voliči, který tak neučiní, 

nebude hlasování umožněno. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve 

volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební 

komise. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu 

hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

Případné II. kolo prezidentských voleb se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 hod. 

do 22:00 hod. a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 hod. do 14:00 hod. Voliči obdrží 

hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech volby 

 

 
Vilantice 29. 12. 2022   Dagmar Jarošová, starostka obce 


