
Oznámení
Volba prezidenta České republiky

Starosta městyse Krucemburk podle zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o
změně doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
c.294/2012 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. o volbě prezidenta republiky a o
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Na základě rozhodnutí předsedy
Senátu České republiky zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 oznamuje:

Doba konání voleb

Volba prezidenta České republiky se uskuteční:
- v pátek 13.1edna 2023 v době od 14,00 do 22,00 hodin
- v sobotu 14.1edna 2023 v době od 8,00 do 14,00 hodin.

Případné druhé kolo volby se uskuteční:
- v pátek 27.1edna 2023 v době od 14,00 do 22,00 hodin
- v sobotu 28.1edna 2023 v době od 8,00 do 14,00 hodin.

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č.l - Krucemburk
je volební místnost: Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk

(místnost informačního centra)
Pro voliče podle místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu: KRUCEMBURK.

ve volebním okrsku č.2 - Krucemburk, Staré Ransko
je volební místnost: Staré Pansko č.p. 88, 582 66 Krucemburk

(místní knihovna)
Pro voliče podle místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu: STARÉ PANSKO.

ve volebním okrsku č.3 - Krucemburk, Hluboká
je volebm místnost: Hluboká č.p. 13, 582 66 Krucemburk

(penzion U Strašilů)
Pro voliče podle místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu: HLUBOKÁ.

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Volební okrsek č. l, KRUCEMBURK
Počet členů komise: 10

Volební okrsek c. 2, STARÉ PANSKO
Počet členů komise: 5

Volební okrsek č. 3, HLUBOKÁ
Počet členů komise: 4



Jmenovaní zapisovatelé volebních komisí

Volební okrsek č. l, KRUCEMBURK
Radka Rudolfova

Volební okrsek č. 2, STARÉ PANSKO
Ludmila Soukupová

Volební okrsek č. 3, HLUBOKÁ
Daniela Soukupová

Volič
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České
Republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který je zapsán v
dodatku stálého seznamu voličů, prokáže svou totožnost, který alespoň dmhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, za předpokladu, že u
voliče nenastala překážka ve výkonu volebního práva.
Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů Úřad Městyse Kmcemburk a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění
hlasování do přenosné volební schránky (tel.569 697 320).

Hlasovací lístky
Každému voliči budou domčeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu
s informačmm letákem, v němž budou voliči seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci
volebního práva. Ve dnech voleb volič může obdržet lístky i ve volební místnosti.

Voličské průkazy pro volbu prezidenta republiky
Voličské průkazy vydává podatelna úřadu městyse Krucemburk, žádost je umístěna rovněž na
www.krucemburk.cz.
Voličské průkazy pro volbu prezidenta reuubliky I a II. kolo volby
Žádost o voličské průkazy pro voliče z městyse Krucemburk přijímá podatelna úřadu městyse,
konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s úředně
ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky je 6.1.2023, konec lhůty pro osobní podání žádosti je 11.1.2023. Počátek lhůty, kdy
může obecní úřad nejdříve předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo jej
voliči zaslat je 29.12.2022.

Voličské pmkazy pro volbu prezidenta republiky II. kolo volby
Žádost o voličské průkazy pro voliče z městyse Krucemburk přijímá podatelna úřadu městyse,
konec lhůty pro domčení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s úředně
ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky je 20.1.2023, konec lhůty pro osobní podání žádosti je 25.1.2023. Počátek lhůty, kdy
může obecní úřad nejdříve předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo jej
voliči zaslat je 29.12.2022.

V ICrucemburku dne 14.11.2022 ^ST^
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Mgr. Otto Kohout
starosta městyse


