
  

 

 

 

 

O z n á m e n í 

o době a místě konání volby prezidenta ČR -II.kolo 
 

 

Doba konání voleb: 

• v pátek    27. ledna 2023 od 14:00 - 22:00 hodin  

• v sobotu  28. ledna 2023 od 08:00 - 14:00 hodin 

 

 

Místo konání voleb: 

• Volební okrsek č. 1 – knihovna, ul. Slovácká 250/1, Tvrdonice 

pro voliče přihlášené k trvalému pobytu na ulicích: 

Družstevní, Chalupy, Krátká, Luční (bez č.p. 71/37), nám. Míru, Nová, Padělky, Plynárenská, 

Revoluční, Růžová, Sklepní, Slovácká, Tabule, Trávníky a Uvoz.  

 

• Volební okrsek č. 2 – třída MŠ, ul. Slovácká  250/1, Tvrdonice 

pro voliče přihlášené k trvalému pobytu na ulicích: 

Konec, Kostická, Kůt, Lesní, Na Kopečku, Příční, Rybáře, Svárov, Týnecká, Vinohradní, 

Záhumní, Luční 71/37. 

 

 

3. Voličem je občan, který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let a nemá omezenou svobodu 

z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva. Voliči bude 

umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost     

a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem, platným cestovním pasem, 

diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené 

skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Každý volič hlasuje osobně, 

zastoupení není přípustné. 

 

 

4. Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti. 

 

 

 

5. Oprávnění voliči, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů (mimo onemocnění COVID 19) 

dostavit do volební místnosti pro hlasování a mají zájem hlasovat, navštíví okrsková volební komise 

v místě jejích trvalého pobytu (sobota dopoledne). Požadavky je nutno sdělit na OÚ Tvrdonice 

nejpozději do 26. ledna 2023 do 12 hod.  (tel. 777 739 528) nebo v den konání voleb předsedovi 

okrskové volební komise. 

 

 

 

 



  

 

 

 
6. Volič v karanténě nebo izolaci kvůli onemocnění COVID-19 může hlasovat: - na stanovišti 

drive-in (z motorového vozidla) v okrese, kde má trvalý pobyt, nebo s voličským průkazem          

na kterémkoliv volebním stanovišti, a to ve středu 25. ledna 2023 v čase od 8:00 do 17.00 hodin.        

S sebou vezměte občanský průkaz (popřípadě cestovní pas), voličský průkaz (pokud byl vydán)  

Místo: parkoviště před Zimním stadionem Břeclav č.p. 2881  

GPS: 48.7600178N, 16.8740939E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- do zvláštní přenosné volební schránky (pokud nemůže volič odvolit na stanovišti drive-in, bude mu 

umožněno volit do zvláštní volební schránky).  

Je nutné se nahlásit telefonicky na Kraském úřadu JmK:  

tel. 730 113 677, 730 113 663  

v pracovní dny od 17.01. do 26.01.2023 v době od 08:00 do 14:30hod, pouze 26.01.2023 v době od 

08:00 do 20:00 hodin 

Volič, sdělí krajskému úřadu své jméno a příjmení, datum narození, adresu a okres místa trvalého 

pobytu, adresu, kde pobývá na území příslušného kraje a telefonní číslo. 

 

Hlasování bude probíhat dne 27. ledna 2023 od 8:00 do 22:00 hodin,  

                                         a dne 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin. 

 

 


