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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 

Starosta města Košťany podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 

prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) 

   oznamuje: 

1. Volba prezidenta ČR se uskuteční ve dnech: 

 v pátek dne   13.1.2023  od 14:00 hod do 22:00 hod. a 

 v sobotu dne   14.1.2023  od 08:00 hod. do 14:00 hod.   

 případné II. kolo: 

v pátek dne   27.1.2023  od 14:00 hod do 22:00 hod. a 

 v sobotu dne   28.1.2023  od 08:00 hod. do 14:00 hod. 

2. Místem pro konání voleb: 

Okrsek č. 1 – Košťany - Kamenný Pahorek  

volební místnost – Knihovna a informační centrum, Mírové nám. 2, Košťany  

(vchod ze zadního traktu budovy) 

pro voliče s trvalým pobytem v ul.:  

Kamenný Pahorek, Slunečná 

 

Okrsek č. 2 – Košťany  

volební místnost – hala v přízemí budovy MěÚ Košťany, Teplická 297, Košťany 

pro voliče s trvalým pobytem v ul. : 

8.května, Pivovarská, Ležáky, U potoka, Rakouské domy, SAB, Spojenců, Teplická 

 

Okrsek č. 3 – Košťany  

volební místnost – ZŠ Košťany, Komenského náměstí 351, Košťany 

pro voliče s trvalým pobytem v ul.: 

Hornická, Nerudova, Husova, Revoluční, Komenského náměstí, Sklářská, Mírové náměstí, 

Smetanova, Nechybova, Školní 

Okrsek č. 4– Střelná  

volební místnost – hala v 1. patře v budově Mateřské školy ve Střelné, Sídliště 216 

pro voliče s trvalým pobytem v ul.:   

K zámku, Na Hampuši, Lesní, Stará Střelná, Lidická, Zátiší, V horách, Zahradní, Příkrá 

Okrsek č. 5 – Střelná (Sídliště)  

volební místnost – hala v suterénu v budově Mateřské školy ve Střelné, Sídliště 216 

pro voliče s trvalým pobytem v ul.: 

Sídliště, Za obloukem. 
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1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 

(platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky či diplomatickým nebo služebním 

pasem ČR). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 

umožněno. 

 

2. Volič, který nebude volit ve volebním okrsku ve kterém je zapsán, může zažádat o vydání voličského 

průkazu (více v ustanovení § 33 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).  

 

3. Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 

může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

 

4. Po obdržení úřední obálky, případně i hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě 

hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise hlasování neumožní.  

 

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou pokyny předsedy okrskové volební komise 

závazné pro všechny přítomné.  

 

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský úřad o to, aby mohl hlasovat 

mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k oprávněnému voliči dva 

členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.  

 

7. Podle ustanovení § 54 zákona č. 275/2012 Sb.  je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal 

nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a 

odevzdali platný hlas.  

 

8. Podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., v případě, že žádný z kandidátů nezíská počet 

hlasů potřebný ke zvolení podle ustanovení § 54 citovaného zákona, zajistí Ministerstvo vnitra, aby 

se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta v místě 

prvního kola tj. 27.1.2023 a 28.1.2023. O případném konání druhého kola volby prezidenta budou 

voliči po skončení prvního kola volby prezidenta informováni zveřejněním nové informace na úřední 

desce MěÚ Košťany.  

 

 

V Košťanech dne 16.11.2022 

 

 

…………………………………………….. 

Tomáš Sváda 

starosta města Košťany 

 


