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OZNÁMENÍOZNÁMENÍ  O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA                      
ČESKÉ REPUBLIKY 2023                                                                                                                                                           

Podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta repulbiky), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva 
č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejňuji informace pro voliče: 

1.  Volba prezidenta České republiky se uskuteční:
--    první den voleb - v pátek dne 13. ledna 2023 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin a                             
–    druhý den voleb - v sobotu dne 14. ledna 2023 se bude hlasovat od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
    Sčítání hlasů a zajišťování výsledků voleb proběhne v sobotu 14. 1. 2023 bezprostředně po skončení hlasování  
a uzavření volební místnosti. Zpracované výsledky jsou v podstatě v přímém přenosu propisovány na webovou stránku  
www.volby.cz.
Každý volič může v týchž volbách prezidenta hlasovat pouze jednou.       
2.  Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební (jednací) místnost v přízemí Obecního úřadu Kunějovice, 
Kunějovice 28, pro voliče s trvalým pobytem v obci Kunějovice.                                                                       
3.  KDO MŮŽE VOLIT: V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 upozorňujeme voliče na povinnost prokázat totožnost 
a  státní  občanství  České  republiky,  popřípadě  státní  občanství  jiného  státu  (EU),  jehož  příslušníci  jsou  oprávněni  
na území ČR volit podle ustanovení § 4 odst. 1, jsou v den voleb v této obci přihlášeni k trvalému pobytu a jimž právo 
volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních 
úmluv. Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením  platného dokladu (občanský průkaz 
nebo  cestovní pas,  jde-li o cizince  průkaz o povolení k trvalému pobytu  nebo  potvrzení o přechodném pobytu 
na  území,  případně  osvědčení  o  registraci).  Právo  volit  prezidenta  má  občan  obce  Kunějovice  za  předpokladu, 
že alespoň v druhý den voleb, tj. 14. 1. 2023, dosáhl věku minimálně 18 let.
4.   Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
5.   HLASOVACÍ LÍSTKY: Každému voliči budou dodány hlasovací lístky na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 
3 dny přede dnem voleb – 10. 1. 2023, případně budou k dispozici ve volební místnosti. 
6.   Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.   
7.   Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací 
      lístky jiné.                                   
8.  VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY: Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů  obecní  úřad  a  v dny  volby  okrskovou  volební  komisi  o  to,  aby  mohl  hlasovat  mimo  volební  místnost.  
Požadavky  na  návštěvu  s  přenosnou  volební  schránkou  může  zasílat  na  e-mail:  kunejovice@post.cz nebo  na  tel.: 
722 229 806 (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).
9.  K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů 
předsedy okrskové volební komise. Pokyny jsou závazné pro všechny přítomné. 
10.  Základní  specifika  přístupnosti  osob  se  zhoršenou  mobilitou:  Faktická  dostupnost  pro  osoby  se  zdravotním 
postižením - volební místnost nemá bezbariérový přístup. Zdravotně postižení voliči si mohou  v dostatečném předstihu  
zajistit  alternativní  metodu hlasování  (včas  požádat  o  přenosnou volební  schránku).  Přístup do volební  místnosti  je 
od komunikace z chodníku bez výškových rozdílů, vchod do budovy je se schody. Výškové rozdíly v budově nejsou  
(schodiště, prahy).
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11. Překážkami  ve  výkonu  volebního  práva  pro  volbu  prezidenta  je  zákonem stanovené  omezení  osobní  svobody 
z  důvodu  výkonu  trestu  odnětí  svobody,  omezení  svéprávnosti  k  výkonu  volebního  práva  (musí  být  uvedeno 
ve výroku rozhodnutí soudu), zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa),  
výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.
12.  Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášení k trvalému pobytu. Voliče, který 
není státním občanem České republiky,  zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu 
voličů  vedeného jen pro volby podle tohoto zákona,  jestliže tento volič prokáže státní  občanství  státu (EU) a dále  
přihlášení se k pobytu v obci.  Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout  na jeho vlastní  žádost  nebo 
z  důvodu  pozbytí  práva  volit.  Každý volič  si  může  v  úředních  hodinách na  obecním úřadu  ověřit,  zda  je  zapsán 
v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět  
nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. V pátek 6. 1. 2023 v 16:00 hodin končí lhůta 
pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou (§ 33 odst. 1 zákona). Konec lhůty 
pro  osobní  podání  žádosti  o  vydání  voličského  průkazu  je  ve  středu  11.  1.  2023.  Dva  dny  přede  dnem  voleb,  
tj. 11. 1. 2023, obecní úřad stálý a zvláštní seznam voličů včetně dodatku v 16:00 hodin uzavře.
14.  ZPŮSOB HLASOVÁNÍ: Ve volbě na prezidenta se bude volit z 8 - mi kandidátů. Po obdržení šedé úřední obálky 
opatřené  úředním  razítkem  (na  požádání  komise  vydá  i  hlasovací  lístky)  vstoupí  volič  do  prostoru  určeného 
k úpravě hlasovacích lístků. 
Volič  hlasuje  osobně, zastoupení  není  přípustné. Úřední  obálku  s  jedním  hlasovacím  lístkem  vloží  volič  před 
okrskovou volební komisí do volební schránky. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu,  
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové  
volební komise, a hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
        
Jiří Lőwy                                                                                                                                                                                
starosta obce

                                                                                                                                                                                                   
Rozdělovník k ČJ: OÚKU-260.4/28-12/volby P 2023-Lu        

OZNÁMENÍ o době a místě konání volby prezidenta ČR 2023                                                                                                       

  č. Adresát                                                             
stejnopis se doručí, účastníci 
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/02 Stejnopis: 1x vl. – orig. sl.                                   
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