
Oznámení 
o době a místě konání voleb 

 
 Starosta městyse Velký Újezd dle § 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 hodin do 22,00 hodin a 
      - v sobotu 14. ledna 2023 od 08,00 hodin do 14,00 hodin. 
 
2.  Případné II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční 

- v pátek 27. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a 
      - v sobotu 28. ledna 2023 od 08,00 hodin do 14,00 hodin. 
 
2.   Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Velký Újezd je volební místnost:  

KLUBOVNA 
(budova radnice, přízemí, boční vstup z náměstí) 

 
3.  Voličem je občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dovrší 18 let a 
má v městysi Velký Újezd trvalý pobyt, a u kterého není překážka výkonu volebního práva. 
4.     Voliči, který je občanem České republiky a je zapsán v seznamu voličů, bude hlasování 
umožněno poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. 
5.       Každému voliči budou nejpozději tři dny přede dnem voleb dodány hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.  
6. V případě konání II. kola volby prezidenta volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti 
ve dnech voleb.                            
7.       Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Úřad městyse Velký Újezd 
(tel: 585 358 008, e-mail: podatelna@velkyujezd.cz) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o 
to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, pouze však v územním obvodu volebního okrsku 
podle místa svého trvalého pobytu.  
 
 Velký Újezd, 21.12.2022   
 
 
                          
                                                                                                            Ing. Josef Jelen   
                               starosta  
                    městyse Velký Újezd 
 

 

 
 

 

Vyvěšeno a zveřejněno na úřední desce dne 21.12.2022, poř.č.81/2022 

Sejmuto:     
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