OBECNÍ ÚŘAD ÚBISLAVICE
ÚBISLAVICE 53
507 92 ÚBISLAVICE
IČ: 00272264, Datová schránka: nchbsgm, Číslo účtu: 1160439359/080,
Telefon / fax: 493 796 12, E-mail: urad@ubislavice.cz

V Úbislavicích, dne 09.11.2022.
INFORMACE K VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY, KONANÉ VE DNECH 13. A 14.
LEDNA 2023 (I. KOLO), PŘÍPADNÉ II. KOLO VE DNECH 27. A 28. LEDNA 2023
INFORMACE K VOLBÁM
• Vše o volbě naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR
VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Ve volbě prezidenta republiky volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu, popř. zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je
zapsán, může požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad,
který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu, který voliče opravňuje k
zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli
volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu
vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Volič může již nyní požádat u obecního úřadu, v jehož stálém seznamu, popř.
zvláštním seznamu je zapsán, o vydání voličského průkazu, a to
1. osobně nejpozději 11. ledna 2023 do 16:00 hod. (pro I. kolo volby), nejpozději 25. ledna
2023 do 16:00 hod. (pro II. kolo volby),
2. podáním doručeným poštou nebo datovou schránkou nejpozději 6. ledna 2023 (I. kolo
voleb), do 20. ledna 2023 (II. kolo voleb)
o v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče - ověření
podpisu obecním úřadem je osvobozeno od správního poplatku,
o v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad může voličský průkaz předat nebo zaslat nejdříve 29. prosince 2022.
DOKUMENT KE STAŽENÍ
• Žádost o vydání voličského průkazu
DELEGOVÁNÍ ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ
Občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná
kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má
zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo
koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala
alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje, může delegovat
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nejpozději 14. prosince 2022 jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise.
Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů volební komise, jmenuje členy na
neobsazená místa starosta.

Mgr. Ivan Plachý
starosta obce
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