
 

 

Oznámení o době a místě konání  
 volby prezidenta republiky  

 
Starosta obce Voděrady, v souladu s § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 
Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších platných 
právních předpisů oznamuje, že: 
 

 

  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 8.00 hodin do 14.00 hodin 

(I. kolo) 
 

v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

(případné II. kolo) 
 
 

 
 

Místa konání voleb 

 
ve volebním okrsku č. 1. Voděrady 

je volební místnost v budově Obecního úřadu Voděrady čp. 70 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Voděradech 

 
ve volebním okrsku č. 2. Uhřínovice 

je volební místnost v budově čp. 54 v Uhřínovicích 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Uhřínovicích  

 
ve volebním okrsku č. 3. Ježkovice 

je volební místnost v budově čp. 24 v Ježkovicích 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Ježkovicích  

 
ve volebním okrsku č. 4. Vyhnanice 

je volební místnost v budově čp. 8 ve Vyhnanicích 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Vyhnanicích  
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ve volebním okrsku č. 5. Nová Ves 

je volební místnost v budově čp. 10 v Nové Vsi 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Nové Vsi  

 

ve volebním okrsku č. 6. Vojenice 
je volební místnost v budově čp. 37 ve Vojenicích 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Vojenicích 
 

 

 
1. Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je 

obdržel. V případě II. kola voleb obdrží volič hlasovací lístky přímo ve 

volební místnosti.  
 

2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a 
státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 

cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky), 
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na 

území České republiky.  
 

3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 

hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební 

komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. 
 

4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební 

místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy 
okrskové volební komise.  

 

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování 

neumožní.  
 
 
 

Ve Voděradech dne 21. prosince 2022   
                                                                               

                                                                                                      

 

             Bc. Michal Hejna                                                                                                                    
     starosta 

 
 

 
Vyvěšeno dne:  21. 12. 2022 

 
Sejmuto dne:  

 


