
 

Městský úřad Kasejovice 
335 44  Kasejovice 98, tel. 371 595 100, e-mail: mu@kasejovice.cz 

 
 

OZNÁMENÍ 
o době a místě konání II. kola VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 

konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023 
 

1. Starosta města Kasejovice podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje informaci o době a místě konání II. kola 
volby prezidenta České republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023 v Kasejovicích:   
 
2. Volby se uskuteční 

 

v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

 

 
Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1 Kasejovice  
je volební místnost na Městském úřadě v Kasejovicích, Kasejovice č.p. 98, 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Kasejovicích 
 

ve volebním okrsku č. 2 Polánka 
je volební místnost v kulturním zařízení v Polánce, Polánka č.p. 10, 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Polánce 
 

ve volebním okrsku č. 3 Řesanice 
je volební místnost v kulturním zařízení v Řesanicích, Řesanice č.p. 11, 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Řesanicích 
 

ve volebním okrsku č. 4 Újezd u Kasejovic 
je volební místnost v kulturním zařízení v Újezdě u Kasejovic, Újezd u Kasejovic č.p. 37, 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Újezdě u Kasejovic 
 

ve volebním okrsku č. 5 Chloumek 
je volební místnost v kulturním zařízení v Chloumku, Chloumek č.p. 9, 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Chloumku 
 

ve volebním okrsku č. 6 Kladrubce 
je volební místnost v kulturním zařízení v Kladrubcích, Kladrubce č.p. 49, 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Kladrubcích a v Přebudově 
 

ve volebním okrsku č. 7 Podhůří 
je volební místnost v kulturním zařízení v Podhůří, Podhůří č.p. 6, 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Podhůří 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). 
 
4. Ve dnech II. kola voleb obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti. 
 
 
 
 
 
V Kasejovicích dne 16.01.2023                                              Ing. Václav Jakubčík, starosta 
 
 


