
Obecní úřad Vacov 
Vacov 35, 384 86 Vacov 

 
 

O Z N Á M E N Í 
o době a místě konání voleb v obci Vacov  

 
pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 

2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 
 
 

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

 
 

1. Hlasování ve volbě prezidenta České republiky se uskuteční 

v pátek 12. 1. 2018 od 14,00 do 22,00 hodin 
a v sobotu 13. 1. 2018. 2017 od 8,00 do 14,00 hodin 

 
 

2. Místem konání voleb  

ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost ve Vacově, budova OÚ, Vacov 35  
pro voliče bydlící ve Vacově, Vlkonicích, Peckově, Miřeticích, Mladíkově, Lhotě 
n/Rohanovem (část) a Milíkově 
 
ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v Přečíně, Přečín u čp. 6 (buňka)  
pro voliče bydlící v Přečíně a Přečínských Chalupách 
 
ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost v Žáru, budova SDH, Žár 42  
pro voliče bydlící v Nespicích, Ptákově Lhotě a Žáru 
 
ve volebním okrsku č. 4 
je volební místnost v Benešově Hoře, budova SDH, Benešova Hora 98  
pro voliče bydlící v Benešově Hoře 
 
ve volebním okrsku č. 5 
je volební místnost v Rohanově, Pohostinství, Rohanov 1  
pro voliče bydlící v Rohanově 
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ve volebním okrsku č. 6 
je volební místnost na Javorníku, Penzion Javorina, Javorník 54 
pro voliče bydlící ve Lhotě n/R.-Bošicích, Javorníku a Tejmlově 
 
ve volebním okrsku č. 7 
je volební místnost v Čábuzích, budova SDH, Čábuze 23 
pro voliče bydlící v Čábuzích a Nespických Chalupách 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno. 

 
4. Hlasovací lístky budou každému voliči dodány nejpozději 3 dny přede 

dnem voleb. Spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v 
němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. 
Ve dnech voleb může volič hlasovací lístky obdržet i ve volební místnosti. 

 
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro 

úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise neumožní 
hlasování.  

 
6. K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve volební místnosti je každý 

volič povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.  

 
 
 
 
 
 
 
Miroslav  Roučka  (v.r.)        Ve Vacově 20.12.2017 
starosta obce 
 


