
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České 
republiky –II. kolo 

Starostka obce Mačkov podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012  Sb., o 
volbě prezidenta České republiky a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

oznamuje 

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech 

pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

sobota 28. ledna 2023 od 08.00 hodin do 14,00 hodin 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v kanceláři OÚ Mačkov, č.p. 75 
 
3. Právo volit prezidenta České republiky má státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží volič od 
okrskové volební komise prázdnou úřední obálku a hlasovací lístky. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, 
nebude mu hlasování umožněno. 
 

4. V den voleb volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. 
 
5) Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může 
požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (od 01.07.2022), a to osobně u 
obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 25.01.2023 nebo podáním doručeným 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 20.01.2023, obecnímu úřadu; toto podání musí být v 
listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz 
předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. O vydání voličského průkazu bude učiněn záznam 
ve stálém seznamu voličů obce Myštice. Předložení vydaného voličského průkazu a dokladu 
totožnosti opravňuje jmenovaného voliče k hlasování ve dnech volby prezidenta republiky v 
jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v 
zahraničí. 2 Voličský průkaz je volič povinen ve volební místnosti odevzdat před hlasováním okrskové 
volební komisi. Vydání voličského průkazu není překážkou pro volbu v okrsku, kde byl volič původně 
zapsán. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát !  
 
Vyvěšeno: 16.1.2023                                                            Hana Míková, starostka obce 


