
 

O Z N Á M E N Í 

o době a místě konání volby prezidenta České republiky 

 
Starosta Obce Dolní Branná podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., 

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

republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

o z n a m u j e: 

 
1. Hlasování ve volbách prezidenta republiky se uskuteční:  

 

dne 27. ledna 2023     od 14:00 hodin  do  22:00 hodin a 

dne 28. ledna 2023   od 08:00 hodin    do  14:00 hodin 

 
2. Místem konání voleb prezidenta republiky v obci Dolní Branná, ve volebním okrsku č. 1 je 

místnost pro hlasování – zasedací místnost v budově Obecního úřadu Dolní Branná č.p. 

256 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Dolní Branné. 

 
3. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 

občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 

služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou 

totožnost a státní občanství nebude mu hlasování umožněno. 

 
4. V den voleb volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. 

 

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

uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

 

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 

lístků, jinak mu okrsková volební komise neumožní hlasování. 

 

7. Volič může, ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obec a ve dnech voleb 

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém 

případě vyšle okrsková volební komise k voliči své dva členy s přenosnou volební 

schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

 

 

V Dolní Branné dne 17. 01. 2023        

                        Josef Jiránek 

                           starosta 

Vyvěšeno dne: 17. 01. 2023 

Sejmuto dne:  

 

Obecní úřad Dolní Branná, 543 62 Dolní Branná 256 

tel. 499 421 385, e-mail: obec@dolnibranna.cz 
KB Vrchlabí, č. účtu: 5021601/0100 

IČO: 00277738 
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