
Oznámení 
o době a místě konání volby prezidenta České republiky 

 
I. 
 

Starosta města Litovel podle ust. § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 
prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že 
II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v: 

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

 
II.  
 

Místem konání voleb pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu, jsou 
následující okrsky a volební místnosti: 

 
 

číslo okrsku      ulice                 volební místnost                                                     

1 LITOVEL Gemerská 
Králova 

Staroměstské nám. 
Zahradní 

Karla Sedláka 
Loštická 

   Uničovská 
   Severní 

Internát SOŠ 
Gemerská 505, Litovel 

2 LITOVEL Červenská Novosady Polní     Žerotínova budova ČS zahrádkářů 
ul. Sušilova 32, Litovel 

3 LITOVEL Hrnčířská Rybníček sídliště Vítězná 
ulice Vítězná 

    Sušilova Základní škola, ul. 
Vítězná 1250, Litovel 

4 LITOVEL Bezručova 
Čihadlo 
Čs. armády 
Družstevní 
Jiráskova 
Karlov 

Karlovská 
Kollárova 
Kosmonautů 
Lesní zátiší 
Lužní 
Nová 

Opletalova 
Pavlínka 
Revúcká 
Sadová 
Sochova 
Studentů 

    Šargounská 
    Šemberova 
    Šmakalova 
    Švermova 
    U Stadionu 
    Wolkerova 
    Pošmýlská 

budova sokolovny, 
Opletalova 341, Litovel 

5 LITOVEL Boskovicova 
B. Němcové 
Dukelská 
Havlíčkova 
Husova 
Javoříčská 
Jungmannova 

Komárov 
Komenského 
Kostelní 
Koupaliště 
Kysucká 
Lidická 

Masarykova 
Mlýnská 
nám. Př.Otakara 
nám. Svobody 
Poděbradova 
1. máje 

    Revoluční 
    Smyčkova 
    Šafaříkova 
    Švédská 
    Třebízského 
    Vlašímova 

Městský klub Litovel, 
nám. Př. Otakara 753, 
Litovel - výstavní síň 
(přízemí) 

6 LITOVEL G. Frištenského 
Cholinská 
Nábřežní 

Nádražní 
Nasobůrská 
Olomoucká 

Palackého 
Příčná 
Svatoplukova 

    Štefánikova 
    Vodní 

Základní škola, 
ul. Palackého 938, 
Litovel 

7 LITOVEL 
8 LITOVEL 
9 LITOVEL 
10 LITOVEL 
11 LITOVEL 
12 LITOVEL 

Chořelice 1069 
Tři Dvory 73 
Víska 17 
Nasobůrky 31 
Chudobín 20 
Myslechovice 19 

Osadní výbor 
Hasičská zbrojnice 
Kulturní dům 
Kulturní dům 
Osadní výbor 
Kulturní dům 

13  LITOVEL 
14  LITOVEL 
15  LITOVEL 
16  LITOVEL 
17  LITOVEL 

Nová Ves 57 
Rozvadovice 57 
Unčovice 90 
Březové 12 
Savín 15 

Knihovna 
Knihovna 
Sokolovna 
Kulturní dům 
Osadní výbor 

 
 
 
 
 
 
 
 



III. 
 

Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta republiky ve volební místnosti. 
 

IV. 
 

Právo volit má občan České republiky, který alespoň ve druhý den volby prezidenta dosáhl 
věku 18 let. Po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským 
průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem je voliči umožněno hlasování. 
 

V. 
 

Volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. 
 
Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení 
hlasovacího lístku do úřední obálky a vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, 
pro něhož se rozhodl hlasovat a úřední obálku s hlasovacím lístkem vloží před okrskovou 
volební komisí do volební schránky. 
 
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro vložení hlasovacího 
lístku do úřední obálky, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V tomto 
prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. 
V případě, že volič nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení anebo 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. 
 

VI. 
 

V případě závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat Městský úřad Litovel 
nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
k voliči jsou pak vysláni 2 členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. 
 
Telefonní číslo na Městský úřad Litovel pro nahlášení požadavku na zajištění přenosné volební 
schránky: 585 153 111. 
 

VII. 
 

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 
 
 
V Litovli dne 17. ledna 2023                                        
 
 
                                                                                                     Viktor Kohout 
                                                                                                    starosta města 
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