
Oznámení voličům o době a místě konání volby 
 prezidenta České republiky  

ve dnech 27. ledna a 28 ledna 2023 v městě Sezemice 
 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění 
pozdějších předpisů, 

i n f o r m u j i  v o l i č e ,  

že II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční  

v pátek 27. ledna 2023 v době od 14:00 do 22:00 hodin 
a v sobotu 28. ledna 2023 v době od 8:00 do 14:00 hodin. 

 
Místem konání voleb: 
ve volebním okrsku č. 1 - Sezemice 
je volební místnost v Základní škole v Sezemicích, Jiráskova ul. 664 
s bezbariérovým přístupem  pro voliče s pobytem na území vymezeném v ulici: Českých bratří, 
Družstevní, Husovo náměstí, Ke Křížku, Kunětická, Lesní, Luční, Mezi Mosty, Na Vyhlídce, 
Pardubická, Pernštýnská, Počápelská, Pod Strání, Tyršovo náměstí, V Uličkách, Zahradní, 
Zborovská, Žižkova a v obci Počaply (k. ú. Počaply nad Loučnou) 

ve volebním okrsku č. 2 - Sezemice 
je místnost v Základní škole v Sezemicích, Jiráskova ul. 664 
s bezbariérovým přístupem  pro voliče s pobytem na území vymezeném v ulici: Dlouhá, 
Komenského, Na Kopci, Nejedlého, Nerudova, Nová, Pod Marčákem, Příčná, Sídlištní, 
Sluneční, Smetanova, Spojovací, Stavbařů, Za Humny, Za Střelnicí 

ve volebním okrsku č. 3 - Sezemice 
je místnost v Základní škole v Sezemicích, Jiráskova ul. 664 
s bezbariérovým přístupem  pro voliče s pobytem na území vymezeném v ulici: Bezdíčkova, 
Boční, Dukelská, Havlíčkova, Jiráskova, Jungmannova, Kladinská, Labská, Malá, Mánesova, 
Masarykova, Na Jízdárně, Na Pile, Na Vrchách, Nešporova, Palackého, Pod Vinicí, Polní, 
Riegrova, Sadová, Severní, Spálená, Třebízského, V Zákoutí, Větrná, Východní 

ve volebním okrsku č. 4 - Dražkov 
je místnost v č. p. 20 Dražkov pro voliče s pobytem na území vymezeném v obci Dražkov 
 
ve volebním okrsku č. 5 - Kladina 
je místnost v č. p. 9 Kladina s bezbariérovým přístupem  pro voliče s pobytem na území 
vymezeném v obci Kladina 

ve volebním okrsku č. 6 Lukovna 
je místnost v č. p. 6 Lukovna pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci 
Lukovna 

ve volebním okrsku č. 7 Velké Koloděje 
je místnost v č. p. 64 Velké Koloděje pro voliče s pobytem na území vymezeném v obci Velké 
Koloděje 

ve volebním okrsku č. 8 Veská 
je místnost v čp. 20 Veská pro voliče s pobytem na území vymezeném v obci Veská 

 
 

  



Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno.  

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do 
úterý 10. ledna 2023, v den volby může tyto obdržet i ve volební místnosti.  

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro I. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti 
v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území 
České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského 
úřadu.  

Nebude-li prezident republiky zvolen v I. kole volby, budou voliči obdobným způsobem po vyhlášení 
výsledků I. kola volby vyrozuměni o době a místě konání II. kola volby. Hlasovací lístky pro případné II. 
kolo obdrží volič až přímo ve volební místnosti. 

 

 
V Sezemicích dne 16.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Staněk  
starosta města 
 
 


