
OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb 
PREZIDENTA REPUBLIKY 

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 

republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění 

pozdějších předpisů  

OZNAMUJEME 
 

II. kolo voleb prezidenta republiky se uskuteční 
 

v pátek dne 27.ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin; 

 

 

1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Pasivního 
bytového domu pro seniory na ul. Nádražní 1123 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v 
ulicích:  
 

  

Bobravská 
Brněnská 
Evropská 
Husova (čp. 455, 544, 593, 598, 599, 994) 
Chrlická (čp. 416, 552) 
K Lesu 
Komenského (kromě čp. 556, 597, 600 a  626)  
Luční 
Nádražní 
Pančochy  
Popovická 
Stará cihelna  
Svratecká  
Tyršova  
U Dálnice (čp. 673, 836) 
U Hřiště  
U Vlečky  
Zahrádky  

 

Telefonní spojení do volební místnosti: 774 002 172 
 



2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost ve velké zasedací 

místnosti na Městském úřadě v Modřicích, náměstí Svobody 93, Modřice (hlavní vchod 

radnice) pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: 

 

Chrlická 
Komenského (čp. 556, 597, 600) 
Masarykova 
náměstí Svobody 
Pilcova 
Poděbradova (čp. 314 - 319,334, 335, 382, 383, 410, 413, 424, 429, 477, 564, 584, 637) 
Polní 
Přízřenická 
Severní 
Splaviska 
U Dálnice (čp. 744, 750, 777, 1048) 
Ulička 
Žižkova 

Telefonní spojení do volební místnosti: 725 011 334 
 

3. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Základní 

školy Modřice, Komenského 343, Modřice (učebna v 1. patře) pro voliče hlášené 

k trvalému pobytu v ulicích: 

Husova (část nepatřící do okrsku 1) 
Poděbradova (část nepatřící do okrsku 2) 
Sadová 
Spojovací 
Zahradní  

Telefonní spojení do volební místnosti: 773 265 352 
 

4. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v malé zasedací 

místnosti na Městském úřadě v Modřicích, náměstí Svobody 93, Modřice (hlavní vchod 

radnice) pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: 

Benešova 
Dobrovského 
Havlíčkova 
Hřbitovní 
Hybešova 
Komenského (čp. 626) 
Krakovská 
Mayerova 
náměstí Míru 
Pavlovského 
Prusinovského 
Příční 
Rybníček 
Sokolská 
Střední 
Za Humny 
 

Telefonní spojení do volební místnosti: 774 780 999 
 



 

 
Volební lístky obdrží voliči přímo ve volební místnosti.  

 

Volič může z důvodu běžného onemocnění nebo své imobility požádat na matrice a 
evidenci obyvatel Městského úřadu Modřice na tel. 537 001 024 a ve dnech voleb i příslušnou 
okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební 
schránky.  

 
Volič, který je ve dny voleb v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19, který 
hodlá využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, požádá o zajištění tohoto 
způsobu hlasování telefonicky Krajský úřad Jihomoravského kraje na telefonním čísle 
zveřejněném krajským úřadem na jeho internetových stránkách, a to do 20 hodin dne před 
prvním dnem volby prezidenta. 
https://www.jmk.cz/content/27959  

 
 
 
 
Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA.        
starosta města Modřice             

https://www.jmk.cz/content/27959

