
Druhé kolo volby prezidenta se na území České republiky uskuteční  

v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  

a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 
Voličem je 

• občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let,  

     a nemá:  

• omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu,  

• omezenou svéprávnost k výkonu práva volit. 

  

Volební místnost 

Volební místnost pro druhé kolo je umístěna v přízemí, v družině Základní školy 

Hrádek, Hrádek 53, 671 27  Hrádek u Znojma.  

 

Hlasovací lístky 

Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby obdrží voliči 

až ve volební místnosti. 

 

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. 

Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na 

hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti. 

  

Prokázání totožnosti 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství 

České republiky 

• platným občanským průkazem, 

• platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 

republiky anebo cestovním průkazem. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným 

dokladem, nebude mu hlasování umožněno. 

  

Průběh hlasování 

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou 

úředním razítkem.  

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

 



S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného 

k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Jinak mu nebude hlasování 

umožněno. 

Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého 

se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. 

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, 

jinak je hlas voliče neplatný. 

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, 

hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do 

úřední obálky. 

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před 

okrskovou volební komisí do volební schránky.  

Hlasování do přenosné volební schránky 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů 

obecní úřad na tel. čísle 724 183 489 a ve dnech voleb svoji okrskovou volební 

komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební 

schránky.  Členové okrskové volební komise, paní Slezáková a paní Valigurová, 

navštíví občany s přenosnou  volební schránkou v sobotu 28.1.2023 kolem 10 

hodiny.  

 

Zvláštní přenosná schránka 

 

V případě onemocnění v izolaci či karanténě je nutné využít zvláštní volební 

schránku, více info 1428-1428-zverejneni-tel-cisla-pro-nahlaseni-zvl-prenosne-schranky.pdf 
(obec-hradek.cz) 
1428-1428-volebni-stanoviste-pro-covid19-znojmo-7strana.pdf (obec-hradek.cz) 

 

 

 

https://www.obec-hradek.cz/dokumenty/1428-1428-zverejneni-tel-cisla-pro-nahlaseni-zvl-prenosne-schranky.pdf
https://www.obec-hradek.cz/dokumenty/1428-1428-zverejneni-tel-cisla-pro-nahlaseni-zvl-prenosne-schranky.pdf
https://www.obec-hradek.cz/dokumenty/1428-1428-volebni-stanoviste-pro-covid19-znojmo-7strana.pdf

