
 
 

 
                                                         náměstí Svobody 73, 696 81 BZENEC, Česká republika, IČ: 284 807,  
 

Vaše č.j. :  

Ze dne :  

 
Naše č. j. :  

Vyřizuje : Bc. Lucie Jurasová 

Tel. / Mob. : 518 306 412 / 725 891 379 

e-mail : spravni@bzenec.cz  

 
Ve Bzenci  : 18.01.2023 

 

 

 Sdělení – kontakty pro nahlášení přenosné volební schránky 

 

V souladu s § 41 odst. 8 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky může volič požádat ze 

závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, 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. 

 

Voliči mohou požádat o tuto přenosnou volební schránku na telefonních číslech před zahájením 

voleb: 

518 306 411 informátor MěÚ Bzenec paní Michaela Suski 

518 306 412, 725 891 379 vedoucí správního odboru paní Lucie Jurasová 

 

ve dnech voleb pak pouze prostřednictvím okrskových volebních komisích, a to na čísle 725 891 379 

(paní Lucie Jurasová, která příslušné informace předá na okrskovým volebním komisím). 

 

Volič, který je ve dny voleb v karanténě nebo v izolaci z důvodu onemocnění covid-19, musí požádat o 

zvláštní volební schránku (v souladu s ust. § 16 odst. 1 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech 

hlasování ve volbě prezidenta ČR) Krajský úřad Jihomoravského kraje, a to na telefonních číslech 730 

113 677  a  730 113 663 v pracovní dny od 17. 1. 2023 do 26. 1. 2023 v době 8:00 – 14:30 hod. a pouze 

26.1.2023 v době od 8:00 – 20:00 hod. Hlasování do zvláštní volební schránky lze realizovat dne 

27.1.2023 od 8:00 do 22:00 hod., příp. 28.1.2023 od 8:00 do 14:00 hod. (II. kolo volby prezidenta). Volič, 

který hodlá využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, požádá telefonicky o zajištění tohoto 

způsobu hlasování krajský úřad příslušný podle místa, kde pobývá. Volič sdělí krajskému úřadu své jméno 

a příjmení, datum narození, adresu a okres místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území 

příslušného kraje, a telefonní číslo. 

 

 

 

 

__________________ 

Bc. Lucie Jurasová v.r. 

vedoucí správního odboru          

          

 

 

 
Telefony: ústředna – 518 306 411, podatelna a sekretariát – 518 306 431, fax: 518 306 432, e-mail: podatelna@bzenec.cz,  

bankovní spojení : KB Hodonín, exp. Bzenec č. ú. : 3529671/0100 

 

oprávněný voličům ve městě 

Bzenec 

volba Prezidenta ČR 

          MĚSTO BZENEC 
Odbor správní 
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