
OZNÁMENÍ 
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY 

PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 

 
Starosta městské části města Brna Brno-Ořešín podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona 

č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě 

prezidenta republiky),  

oznamuje: 
 

 

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční 

  

v pátek dne 12. 1. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  

v sobotu dne 13. 1. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 

2. Místem konání volby ve volebním okrsku č. 18001 je volební místnost v objektu Úřadu městské části 

města Brna Brno-Ořešín, Ronovská 20/10, a to pro voliče bydlící v ulicích: 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 

platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 

republiky anebo cestovním průkazem. 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání volby hlasovací lístky. V případě, že 

dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacích lístků, nebo pokud někdo hlasovací lístky včas neobdrží, lze   

vyzvednout ve volební místnosti novou sadu hlasovacích lístků. 

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů obecní úřad a ve dnech 

voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 

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

6. Každý volič je povinen před hlasováním vstoupit do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak 

mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

7. K zajištění pořádku ve volební místnosti a jejím okolí a důstojného průběhu hlasování je každý povinen 

uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

8. V případě, že nebude zvolen prezident, bude se konat druhé kolo volby, a to v termínu 25. a 26. 1. 2018; 

hlasovací lístky pro 2. kolo budou k vyzvednutí ve volební místnosti. 

 

 

 

 

V Brně dne 27.11.2017      

 

 

Mgr. Jan Levíček, v.r. 

starosta MČ Brno-Ořešín 

DROZDÍ   

JASNÁ  

KLIMEŠOVA  

ODLEHLÁ 

NA BUBLE 

PLUHÁČKOVA 

PŘÍHON 

RONOVSKÁ 

ŠIKMÁ 

TIHŮVKA 

U ZVONIČKY 

 
  


