
oznámení

o době a místě konání vo|by prezidenta České repub|iky

Starosta (primátor)I) .obce (města, městského obvodu, městské
ěásti)... . '..:....../d.|:{/Í:t2..t{... '........... '..... '......
pod|e $ 34 odst. 1 písm. a) zákona č,.275|2012 Sb., o vo|bě prezldenta republiky o změně
někteých zákonŮ (zákon o vo|bě prezidenta repub|iky)

oznamuje:

1.Volba prezldenta české republiky se uskuteční v pátek dne 11. |edna 2013 od 14.oo
hodin do 22.0A hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konánívoleb 
-4ve volebním okrsku č....'í....'..'

je vo|ební místnost (přesná adresa)' 0,4 rV,f OV 2 ?
pro voliče pod|e mÍsta, Fd.p jspq pfihlášeni
k trva!ému pobýu....... :! #.N. fr.?V.

ve volebním okrsku č.....,:!......
je vo|ební místnost (přesná adresa)....'.........
pro vo|iče pod|e místa' kde isou přihlášeni
k trva|ému pobytu.. . . . . . .  !r . t l . . . . . . . . .A.

3. Voliči bude umoŽněno h|asování poté, kdy prokráŽe svojitotoŽnost a státní občanství
České repub|iky (p|atným @stovním, diplbmatickým nébo s|uŽebním pasém České
repub|iky anebo cestovním prukazem) nebo p|atným občanským prukazem České
repub|iky. NeprokáŽe-||vo|iě uvďené skutečnosti stanovenýmidok|ady, nebude mu
h|asování umoŽněno.

4. Vo|ičibudou dodány 3 dny přede dnem konání vo|eb h|asovací |ístky.
V den vo|by prezidenta republiky můŽe vo|ič obdÉet h|asovací |ístky ive volební
místnosti.

5. Voliči nebude umoŽněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vloŽení
h|asovacího |ístku do Úřední obá|ky.

Podle $ 54 zákonaé.275l2o12 sb., o vo|bě prezidenta České repub|iky a o změně někteých
zákonů (zákon o volbě prezidenta repub|iky) je prezidentem zvo|en ten kandidát, ktery získa|
nadpo|ovičnÍ většinu z ce|kového potru p|atných h|asů oprávněných vo|ičů, kteří se voleb
zúčastnili a odewda|i p|atný h|as. Pod|e $ 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, Žežádný z
kandidátŮ nezíská počet h|asŮ potřebný ke zvo|ení pod|e $ 5.4, zajistí Ministerstvo vnitra, aby
se druhé ko|o vo|by prezidenta konalo za 14 dnŮ po zaěátku prvního ko|a vo|by prezidenta. o
případném konání druhého ko|a volby prezidenta budou vo|iči po skončení prvního kola vo|by
prezidenta informovánizveřejněním nové informace na Úřední desce obecního Úřadu.

V............dne.3 "/. 2 07s
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starosta (primátor)x)

x) Uvede se odpovídající


