
Obecní úřad Drslavice 
Drslavice 25, 383 01 Prachatice 

   

Volba prezidenta 

 
ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) 

případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023 

Starosta Obce Drslavice v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zák. č. 275/2012 

Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

oznamuje: 

Volba prezidenta se uskuteční v tyto dny: 

 

pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

sobota 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

případné II. kolo 

pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

sobota 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

 

Místem konání těchto voleb je  

 

l. volební okrsek – Drslavice 25 

 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili  

do volební místnosti. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky 

(platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky) nebo státní občanství 

státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR (průkazem o povolení  

k pobytu pro cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu občana EU nebo průkazem  

o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropského společenství. Neprokáže-li 

uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Spolu s nimi bude 

voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci 

volebního práva. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak 

mu okrsková volební komise neumožní hlasování. 

K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve volební místnosti je každý volič povinen uposlechnout 

pokynů předsedy okrskové volební komise. 

 

 

V Drslavicích dne 22. 12. 2022      Miroslav Dočkal 

starosta Obce Drslavice 


