
 
Obecní úřad Rusava 

Rusava 248, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

starosta obce 
Bohumil Škarpich 

 
 
 

 
Starosta obce Rusava v souladu s § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona 275/2012 Sb., o 
volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
O Z N A M U J E 

 
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční:  

v pátek dne 13. ledna 2023 od 14 hodin do 22 hodin 

a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8 hodin do 14 hodin.  

 
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Rusava je volební místnost 

v budově OBECNÍHO ÚŘADU, Rusava 248 (1. patro) (bezbariérový vstup pouze do 
přízemí). 

 
3. Prokázání totožnosti 
 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 

České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. 

4. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po 
prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební 
komisi, která jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu. 

 
5. Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb (tj. 10. 

ledna 2023). V den voleb může volič na žádost obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.  

6. Volič může požádat zejména ze zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

8. Telefonní spojení do volební místnosti ve dnech konání voleb je 573 392 066. 

9. V případě konání II. kola volby prezidenta republiky se tyto budou konat v pátek 27. 
ledna 2023 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8 hodin do 14 hodin. 
Hlasovací lístky volič obdrží ve dnech voleb ve volební místnosti. 

10. Osoby, jimž bude v době voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění 
covid-19 najdou na webových stránkách https://www.mvcr.cz/volby v záložce Volba 
prezidenta republiky 2023, jak jim bude umožněno hlasování. 

 

Na Rusavě dne 29. 12. 2022 


