
Oznámení o době a místě konání volby  

prezidenta České republiky konaná  

ve dnech 13. a 14. ledna 2023 
 

Starosta obce RAJHRAD podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o 

volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon) a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě 

prezidenta republiky, 

 

o z n a m u j e: 

 

1. Volby se uskuteční: 
v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku 

 
č. l – budova ZŠ Rajhrad, Havlíčkova ul. č. 452, Rajhrad 

tel. do volební místnosti 725 111 520 

 

            pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Rajhradě v ulicích: 

9. května, Čapkova, Dobrovského, Havlíčkova, Husova, Jiráskova, Nerudova,  

Odbojářů, Tyršova, Úvoz, Vrázova. 

Nově také: Habrichova, Halouzkova, Horálkova, Hrůzova, Sloukova, Stará pošta, 

Sušilova, Syrovická, Šafaříkova, Volného, Západní 

 

č. 2 – budova ZŠ Rajhrad, Masarykova ul. č. 96, Rajhrad 

tel. do volební místnosti 724 736 351 

 

pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Rajhradě v ulicích: 

Benediktinská, Bezručova, Dudíkova, Klášter, Klášterní dvůr, Komenského, 

Masarykova, Městečko, Na aleji, Ostrůvek, Palackého, Popovická, Štefánikova, 

Tovární, U pile, Zeleného, číslo popisné 1015. 

 

1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 

České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 

služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). Neprokáže-

li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.  

        

2. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 

může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.            

3. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento 

průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 

 

 

        Mgr. František Ondráček, v. r. 

    starosta 
 
Vyvěšeno: 23. 12. 2022         

Svěšeno:                   Otisk úředního razítka 
        


