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OZNÁMENÍ 

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Starostka obce Kyje podle  zákona č. 275/2012 Sb., §14a, §14c a §14d  o volbě 

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

oznamuje: 

 

1. Volba prezidenta české republiky se uskuteční:  

v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin v sobotu 13. ledna 2018 od 

08:00 do 14:00 hodin 

 

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů, potřebný ke zvolení 

podle 54, proběhne: 

2. kolo voleb: v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin v sobotu 27. 

Ledna  2018 od 08:00 do 14:00 hodin 

 

3. Místem konání volby prezidenta čr je volební místnost Obecního úřadu Kyje 

 

4.  Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

 

5. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém 

se dostavili do volební místnosti.  

 

6. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní 

občanství české republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 

pasem české republiky,nebo cestovním průkazem či platným občanským 

průkazem. 

 

7.  Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství české republiky, nebude 

mu hlasování umožněno. 

 

8. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen 

po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové 

volební komisi.  



Obec Kyje 49, Železnice, 507 13                                                              22.12. 2017 

 

 

 

9. Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do 

prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V tomto 

prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové 

volební komise. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro 

zdravotní postižení nebo z jiných důvodů nemůže číst nebo psát, může být v 

prostoru pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, 

nikoliv však člen okrskové volební komise a voličem vybraný hlasovací lístek 

za něho vložit do úřední obálky.  

 

10.  Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku 

do úřední obálky, okrsková volební komise hlasování neumožní.  

 

11.  Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných 

důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb také okrskovou volební komisí o to, aby 

mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 

volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 

případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou 

volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování 

postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost 

hlasování. 

 

V Kyjích dne 22. 12. 2017 

Vyvěšeno: 25. 12. 2017 

                     Bc. Hana Vítová  

                                Starostka obce 


