
Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí 
Zámecká čp. 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

 
        

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, 18.01.2023 

 

O Z N Á M E N Í 

 

o době a místě konání volby prezidenta České republiky 
 
 

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

294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění 

pozdějších předpisů  

oznamujeme: 
 

1) II. kolo volby prezidenta České republiky se koná: 

 

o v pátek 27. ledna 2023 v době od  14°° do 22°° hod. 

o v sobotu 28. ledna 2023 v době od  8°° do 14°° hod. 

 

2) Místem konání volby prezidenta České republiky  

 

• ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v prostorách restaurace Myslivna, K Myslivně 
530, Stará Ves nad Ondřejnicí, tel. spojení do volební místnosti: 725 16 84 85, pro voliče trvale 

bydlící od silnice Ostrava-Mošnov směrem na Brušperk 

 

• ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v prostorách zámku, Zámecká 1, Stará Ves nad 
Ondřejnicí, tel. spojení do volební místnosti: 725 70 57 22, pro voliče trvale bydlící od silnice 

Ostrava-Mošnov směrem ke Košatce 
 

• ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v prostorách klubovny TJ Sokol Košatka, 

Lubinská 131, pro voliče trvale bydlící v Košatce 

 

3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 

republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem ČR, diplomatickým nebo 

služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem), nebo totožnost a státní občanství jiného 

členského státu Evropské unie (průkazem o povolení k pobytu). 

 

4) Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání volby 

prezidenta České republiky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební 

místnosti.  

o V případě konání 2. kola volby prezidenta České republiky obdrží volič hlasovací lístky 

ve volební místnosti ve dnech voleb.  

 

5) Upozorňujeme občany, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohou zúčastnit voleb, a 

přesto by chtěli využít volebního práva, nechť tuto skutečnost oznámí Obecnímu úřadu ve 

Staré Vsi nad Ondřejnicí (tel.č. 558 669 250, 558 669 201) nebo členům OVK v den voleb (tel. 

spojení do volebních místností: č.1 „myslivna“ – 725 16 84 85, č. 2 „zámek“ – 725 70 57 22, 

č. 3 „Košatka“– 725 83 38 92). 

 
 

 

 
vyvěšeno:          Bc. Ondřej Sedlář  

bude sejmuto: starosta obceum skuteč
     


