
Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky v obci 

Dobratice  

Starosta obce Dobratice dle § 34, odstavec 1, písmeno a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012  

Sb., o volbě prezidenta České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů oznamuje: 

Volba prezidenta České republiky se uskuteční  

v pátek 13. ledna 2023  od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a 

v sobotu 14. ledna 2023  od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

(případné II. kolo se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023) 

 

V obci Dobratice je určen 1. volební okrsek. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 

v obci Dobratice  je volební místnost - klubovna v 1. poschodí (vchod z boční strany) 

v budově obecního úřadu, se sídlem Dobratice č.p. 49.  

Průběh hlasování 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR 

• platným občanským průkazem, 

• platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním 

průkazem. 

  

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, 

nebude mu hlasování umožněno. 

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže 

číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 

volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do 

úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 

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

uposlechnout pokynů předsedy a členů okrskové volební komise.  

Každému voliči budou nejpozději 3 dny před konáním volby doručeny hlasovací lístky. Ve 

dnech voleb může volič hlasovací lístky obdržet ve volební místnosti. 

 

 



Hlasování na voličský průkaz 

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz 

příslušný obecní úřad dle svého místa trvalého pobytu, anebo zastupitelský úřad ČR 

v případě, že je u tohoto úřadu zapsán ve zvláštním seznamu voličů. 

S voličským průkazem může volič hlasovat pak v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR 

nebo v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR. 

Hlasování do přenosné volební schránky 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 

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

přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy 

s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. 

Telefonní kontakt Obecní úřad Dobratice: 558 651 254,  558 651 387, 734 159 585. 

Telefonní kontakt okrskové volební komise ve dnech konání volby prezidenta republiky: 

734 159 585.   

 

V Dobraticích dne 02.12.2022 

Radovan Otipka, starosta  


