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OZNÁMENÍ 
o době a místě konání volby prezidenta republiky 

 
Starostka Městské části Praha-Petrovice v souladu s ust. § 34 odst. 1 písm. a)  
zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta 
republiky), ve znění pozdějších předpisů,  

o z n a m u j e: 

1. Volba prezidenta republiky se bude konat 
• v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
• v sobotu dne 14. ledna 2023 od 08.00 hodin do 14.00 hodin. 

a případné 2. kolo 
• v pátek dne 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

• v sobotu dne 28. ledna 2023 od 08.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání volby prezidenta republiky ve volebních okrscích č. 44001, č. 44002, č. 44003 a č. 44004 je 
volební místnost v Domě občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice, Edisonova 429/28, Praha 10 
(společenský sál, vstup z ul. Edisonova).  

 
Jednotlivé volební okrsky jsou vymezeny následovně: 

Do volebního okrsku č. 44001 patří všechna 
čísla popisná v ulicích: 
Archimédova, 
Ampérova, 
Bellova, 
Celsiova, 
Dieselova, 
Dopplerova, 
Einsteinova, 
Edisonova, 
Euklidova, 
Faradayova, 
Gaussova, 
Grammova, 
Galileova, 
Galvaniho, 
Hertzova, 
Kelvinova, 
Lebeděvova, 
Morseova, 
Novopetrovická, 
Newtonova, 

Ohmova, 
Voltova, 
Wattova a dále níže uvedená čísla popisná 
v ulicích: 
Jakobiho čp. 328 a 329 a 
Rezlerova čp. 280 – 288. 
 
Do volebního okrsku č. 44002 patří tato čísla 
popisná v ulicích: 
Lessnerova čp. 261 – 270 a 
Rezlerova čp. 272 – 279. 
 
Do volebního okrsku č. 44003 patří tato čísla 
popisná v ulicích: 
Rezlerova čp. 289 – 300 a 
Rezlerova čp. 302 – 310. 
 
Do volebního okrsku č. 44004 patří tato čísla 
popisná v ulicích: 
Kurčatovova čp. 321 – 324, 
Frostova čp. 331 – 347 a 
Jakobiho čp. 325, 326 a 330. 
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3. Volič s voličským průkazem může dle ust. § 33 odst. 4 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, volit v 
jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 

 
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným 

občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude 
mu hlasování umožněno. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
18 let. Občanům, kteří se k volbám chystají, doporučujeme, aby se včas přesvědčili, zda mají platný doklad 
totožnosti a popřípadě co nejdříve požádali o vydání nového dokladu. Překážkami v právu volit jsou zákonem 
stanové omezení svobody z důvodu zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. 
 

5. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb, to znamená  
do 10. ledna 2023. Ve dnech voleb, tj. 13. a 14. ledna 2023, může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. V souvislosti s dodáváním hlasovacích lístků na adresu trvalého pobytu voliče žádáme o kontrolu, 
zda mají řádně označené poštovní schránky v místě trvalého bydliště, tj. čitelně uvedené celé jméno a 
příjmení, zejména pokud v domě bydlí více osob stejného příjmení. Žádáme voliče, aby si hlasovací lístky 
dodané do poštovní schránky vzali s sebou do volební místnosti, protože hlasovací lístky dodané do volební 
místnosti jsou přednostně určeny pro voliče, kteří obdrželi neúplnou sadu nebo volí na voličský průkaz mimo 
místo svého trvalého pobytu, případně pro voliče, kteří hlasovací lístky neobdrželi. 
Hlasovací lístky pro případné druhé kolo volby prezidenta republiky nebudou na adresu trvalého pobytu 
voliče doručovány a voliči je obdrží ve volební místnosti. 

 
6. Volič může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou 

volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Přenosnou volební schránku si můžete 
objednat na čísle 274 900 942, v průběhu voleb na čísle 267 900 932. 

 
7. Při volbě prezidenta republiky je možno hlasovat i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech 

České republiky (seznam naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR), s výjimkou konzulárních 
úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí 
budou zveřejněny na webových stránkách ministerstva vnitra a ministerstva zahraničích věcí. V případě, že 
je volič zapsán ve zvláštním seznamu na zastupitelském úřadě v zahraničí, ale chce volit v místě trvalého 
bydliště v ČR, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí z tohoto seznamu vedeného zastupitelským úřadem.   
 
Další informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz/volby  

 

  
                                                                                                   
 
                                                                                                 
                                                                                               JUDr. Olga Hromasová v.r. 
 starostka MČ 

http://www.mvcr.cz/volby

