
vyvěšeno:27.07.2023 předpokládaný datum sejmutí: 30.01.2023 sejmuto:  

O Z N ÁM E N Í 
o době a místě konání volby prezidenta České republiky 

 

Starosta obce Březolupy podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o 

změně některých zákonů, a podle vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení 

zákona o volbě prezidenta republiky 

o z n a m u j e : 
 

1. Volba prezidenta 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. 
 

2. místem konání voleb jsou pro oba dva volební okrsky přízemní učebny Základní školy 

Březolupy čp. 134, tel. 572 580 138. 

 Rozdělení volebních okrsků v obci Březolupy: 

 Volební okrsek č. 1  ( voliči s trvalým pobytem ve východní části katastru obce ) 

 Volební okrsek č. 2  ( voliči s trvalým pobytem v západní části katastru obce ). 
 

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

platným občanským průkazem, cestovním dokladem České republiky nebo jiným 

dokladem prokazujícím jeho totožnost a státní občanství. 
 

4. Každému voliči budou dodány minimálně 3 dny přede dnem konání volby hlasovací 

lístky. Ve dnech volby volič může obdržet hlasovací lístky přímo ve volební místnosti. 

Přenosnou hlasovací urnu lze objednat na Obecním úřadě Březolupy nebo přímo v den 

volby u okrskové volební komise v místě konání volby a to i telefonicky (572 580 138). 
 

5. Zapisovateli okrskových volebních komisí /OVK/ jsou jmenovány: 

 zapisovatelka OVK č.1   :    Veronika Hubáčková 

 zapisovatelka OVK č.2   :    Lucie Postavová, DiS 

6. První zasedání členů OVK se koná v pondělí 19. prosince 2022 v 17.00 hodin v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Březolupy, čp. 90. 
 

7. Minimální počet členů OVK č.1 byl stanoven na 6 členů včetně zapisovatelky, OVK č.2 

byl stanoven na 6 členů včetně zapisovatelky. 
 

8. Případné druhé kolo volby se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 a v sobotu 28. ledna 2023 

(pátek 14.00 - 22.00 hod. a sobota 8.00 – 14.00 hod.). 
 

Volba prezidenta České republiky proběhne  
 

v pátek 13. ledna 2023 od 14.00  do 22.00 hodin  
 

a 
 

v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin. 
 

 v prostorách  

Základní školy Březolupy 

( podrobněji viz výše ) 
 

za Obecní úřad Březolupy Ing. Petr Kukla, starosta obce 

v Březolupech dne 26.07.2022  


