
 
 

OZNÁMENÍ 
o době a místě konání volby prezidenta ČR 

 
Starosta města Budyně nad Ohří podle § 34, odst. 1, písm. a) zákona č. 

275/2012 Sb. Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon 
o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a 
vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě 
prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) 

 

oznamuje, 

že volba prezidenta České republiky se uskuteční 

 

v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

      v sobotu dne 14. ledna 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin, 

případné II. kolo ve dnech 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 

hodin a 27. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

 

 

1. Místem konání voleb v okrsku č. 1 Budyně nad Ohří je zasedací 

    místnost v přízemí Městského úřadu Budyně nad Ohří, Mírové  

    náměstí čp. 65, pro voliče bydlící v Budyni nad Ohří. 

 

2. Místem konání voleb v okrsku č. 2 Břežany nad Ohří je hasičská 

    zbrojnice v Břežanech Ohří, pro voliče bydlící v Břežanech nad 

    Ohří. 

 

3. Místem konání voleb v okrsku č. 3 Kostelec nad Ohří je hasičská 

    zbrojnice v Kostelci nad Ohří, pro voliče bydlící v Kostelci nad 

    Ohří. 

 

4. Místem konání voleb v okrsku č. 4 Nížebohy je společenská místnost v  

    ul. Jana  Ziky, Nížebohy 34, pro voliče bydlící v Nížebohách. 

 

5. Místem konání voleb v okrsku č. 5 Písty je  knihovna 

    v Pístech, pro voliče bydlící v Pístech. 

 

 
6. Místem konání voleb v okrsku č. 6 Roudníček je mobilní buňka  

    v Roudníčku, pro voliče bydlící v Roudníčku. 

 



7. Místem konání voleb v okrsku č. 7 Vrbka je budova místní 

    správy ve Vrbce, pro voliče bydlící ve Vrbce. 

 

 

 

 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 

občanství České republiky platným občanským průkazem České 

republiky nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 

České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené 

skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.  

 Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 

V den volby prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve 

volební místnosti. 

 Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru 

určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. 
 

 

 
V Budyni nad Ohří dne 28.12.2022 

 

 

 

 

               Ing. Petr Kindl v.r. 

          starosta města 

 
Vyvěšeno: 28.12.2022 

Sejmuto: 

 


