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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ  

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY 

 
Starosta města Kašperské Hory oznamuje 

v souladu s § 34 odst. 1 písm. a) zákona Č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky a 
o změně některých zákonů, že volba prezidenta republiky se koná ve dnech:  

I. kolo volby: 
v pátek 13. ledna 2023 od 14 do 22 hodin 
v sobotu 14. ledna 2023 od 8 do 14 hodin 

 
a případně druhé kolo volby 

v pátek 27. ledna 2023 od 14 do 22 hodin  
v sobotu 28. ledna od 8 do 14 hodin. 

 
 
Místem konání voleb v Kašperských Horách je volební okrsek č. 1, volební místnost v přízemí 
radnice (Náměstí čp. 1, Kašperské Hory), pro voliče s místem trvalého pobytu v Kašperských 
Horách. 
 
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před prvním dnem volby hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb volič může obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti. 
 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem, nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo 
zvláštního seznamu, anebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem, obdrží volič od 
okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost 
voliče mu okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané 
nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky 
ve volební místnosti. 
 
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak 
mu okrsková komise hlasování neumožní. 
 
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

 
 

V Kašperských Horách  dne  28.12.2022   Jan Voldřich, DiS, v.r.   
        starosta města 


