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Oznámení

o době a místě konání
volby plezidenta České repubIiky

V sauvislostj s konáním volby prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a ve dnech
27, a28.|edna 2023 v případě druhého kola volby, oznamuji pro Obec Břežany dle § 3a odst. 1

písm. a) a b} zákona č.Z75{ZO!2 5b., o votbě prezidenta:epubliky a o změně některých lákonů, ve
znění pozdějších předpisů, že

l. kg|o vplbv prezidenta České repub|iky se uskuteční v pátek 13. ledna 2§23 v době
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 14. ledna 2013 v době od 8.00 hod. do 14.§§ hcd.
V případě konání lt. kola vqlbv prezidenta České republiky se vclba uskuteční v pátek
27. ledla 2023 v době cd 14.§O hod. do 22.00 hod. a v sobotu 28. ledna 2§23 v době
od 8.00 hod. do L4.00 hod.
Místem konání obgu kol voleb je následující volební místnost na následující adrese:

volební okrsek č. Adresa volební m ístnosti

1 Obecní úřad Břežany, č.p. !Q3,57t 65 Břežany

KaŽdému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem voleb hlasovací íístky {před l. kolem
volby}. Po dobu voleb může vo|ič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě ll. kola
volby obdrží volič hlasovací lístky ve volební rfiístnosti"
VoliČi bude umóžněno hlasovat poté, kdy prokáže svou :otožno§t a §tátní občanství české republiky
plalným občanských průkazem nebo cestovním pasem ČR.
KaŽdý voJiČ se musí před hlasováním odebrat do prostolu pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu
okrsková volební komise neumožní hlasování.
K zajiŠtění Pořádku a dŮstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
poslechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

V Břežanech dne 20,12.2022.
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H rušovany nad Jevišovkou

Vyvěšeno dne ;:/ // ,*rí Sejmuto dne

Vzhledem k tomu, Že Obec Břežany nemá v okamžiku v,ýše uvedeného úkonu zvolenóho §tarcstu
obce a zastupuje ji navenek dtB § 98 zákona č. 128/2000sb. správce obce, ktený však může činit
Pouze ÚkonY V samo§tatné pŮsobnosti, provádí úkon tajemník Městského úřadu Hrušovany nad
JeviŠovkau v souladu s § 15 zákona, neboť je zřejmé, že by jinak úkon nebyl učiněn včas nebo
vůbec.


