
 

O Z N Á M E N Í 
 

o době a místě konání  

volby prezidenta České republiky 
 

 

Starosta města Nalžovské Hory podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012, o volbě 

prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

oznamuje 
 

1. Volby se uskuteční 

v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin 

v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin 

 

případné II. kolo voleb se uskuteční 

 

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

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

 

 

2. Místem konání voleb 

- ve volebním okrsku č. 1 – Nalžovské Hory je volební místnost v budově Městského úřadu – 

Nalžovské Hory 104//I. pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Nalžovské 

Hory, Zahrádka, Letovy, 

- ve volebním okrsku č. 2 – Velenovy je volební místnost ve víceúčelové budově – Velenovy 165 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Velenovy,   

- ve volebním okrsku č. 3 – Těchonice je volební místnost v obecním domku – Těchonice 16 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Těchonice,      

- ve volebním okrsku č. 4 – Neprochovy je volební místnost v obecním domku – Neprochovy 26 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Neprochovy,     

- ve volebním okrsku č. 5 – Žďár je volební místnost v obecním domku – Žďár  

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Žďár, 

- ve volebním okrsku č. 6 – Miřenice je volební místnost v kulturním domě – Miřenice 3 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Miřenice, Otěšín a Sedlečko, 

- ve volebním okrsku č. 7 – Ústaleč je volební místnost ve víceúčelové budově – Ústaleč 86 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Ústaleč, Krutěnice. 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. 

4. Volič může požádat ze závažných důvodů městský 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.  

Kontakt pro žádosti o přenosnou hlasovací schránku: tel.: 376 396 401, e-mail: meu@nalzovskehory.cz. 

5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V případě II. kola voleb obdrží 

voliči hlasovací lístky ve volební místnosti. 

 

 

V Nalžovských Horách dne 15.12.2022                                                 Ing. Zdeněk Hlaváč v.r. 

                               starosta města 

mailto:meu@nalzovskehory.cz

