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O Z N Á M E N Í  

o  d o b ě  a  m í s t ě  k o n á n í  v o l e b  

Starosta obce Střítež nad Bečvou podle § 34 odst. 1 písmene a) a § 34 odst. 3, 

zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů  

(zákon o volbě prezidenta republiky) 

o z n a m u j e :  

1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dne: 

  13. 1. 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a 

  14. 1. 2023 od 8:00 do 14:00 hodin. 

  

 Případně II. kolo ve dnech: 

 

  27. 1. 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a 

  28. 1. 2023 od 8:00 do 14:00 hodin. 

 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 – Střítež nad Bečvou je volební místnost 

malý sál sokolovny ve Stříteži nad Bečvou č.p. 1. 

 

3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den 

voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

4. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. 

 

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

do volební místnosti. 

 

6. Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České 

republiky, popřípadě státní občanství některého státu Evropské unie, platným 

občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, a jde-li o cizince, 

průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu. Neprokáže-li 

volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství 

některého státu Evropské unie, nebude mu hlasování umožněno. 

 

7. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň 

s voličem, a to ani Člen okrskové volební komise. Volič, který nemůže sám upravit 

hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou 



                     

Obecní úřad Střítež nad Bečvou 

__________________________________________________________________________ 

do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena 

okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek v souladu s jeho pokyny upravil 

a vložil do úřední obálky. 

 

8. Úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží volič před okrskovou volební 

komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku 

s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen 

okrskové volební komise. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu 

hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní. 

 

9. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den 

voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 

a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 

komise zřízena. 

 

10. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý 

povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

 

 

Ve Stříteži nad Bečvou dne 21. 12. 2022 

 

 

           Ing. Pavel Gerla v.r. 

   starosta obce Střítež nad Bečvou 


