
Obecní úřad Bílovice, okr. Uherské Hradiště 

                         Bílovice čp. 70, 687 12 

 

O z n á m e n í 
 

o době a místě konání volby prezidenta České republiky 

 
starosta obce Bílovice 

podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, 

(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů  

o z n a m u j e: 
 

I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech 

 13.01.2023 od     14,00 hod. – 22,00 hod. 

 14.01.2023 od       8,00 hod. – 14,00 hod. 

případné II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech: 

                                                27.01.2023 od     14,00 hod. – 22,00 hod. 

28.01.2023 od       8,00 hod. – 14,00 hod. 

 

Místo konání voleb: 

 

volební okrsek č. 1 Zasedací místnost Obecního úřadu Bílovice č.p. 70                                                                           
                                        (pro občany s trvalým pobytem v části obce Bílovice) 

volební okrsek č. 2  Kulturní dům Včelary č.p. 370 
                                        (pro občany s trvalým pobytem v části obce Včelary) 

 

 
Hlasovací lístky budou každému voliči dodány min. 3 dny před konáním voleb. Ve dnech voleb můžete 

obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

Pro případné II. kolo voleb budou lístky pouze ve volební místnosti. 

 

Přenosnou volební urnu lze objednat přímo v den voleb u okrskové volební komise v místě konání voleb nebo 

telefonicky na čísle 735 174 004. 

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným 

občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti 

stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

 

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz příslušný obecní úřad 

dle svého místa trvalého pobytu, nebo zastupitelský úřad ČR v případě, že je u tohoto úřadu zapsán ve 

zvláštním seznamu voličů. S voličským průkazem může volič hlasovat pak v jakémkoliv volebním okrsku 

na území ČR nebo v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR. Voliči lze vydat pouze jeden voličský 

průkaz pro příslušné kolo voleb. 

V Bílovicích dne: 20.12.2022              

                                                                                              

                                                                                                                     Petr Fusek 

                                                                            starosta obce 

 
vyvěšeno dne: 20.12.2022                                    sejmuto dne:  

 
                                                         


