
oZNÁvrnNÍ
o době a místě konání volbyprezidenta republiky

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky vAlžíru (Alžírská demokratická a lidová republika)
podle $ 16 písmena d) zákona č.. z75/zotz Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně někteých
zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky),

ozÍIamuJe:

Volba prezidenta republilcy se uskuteční

dne u.ledna zorz od r4:oo hodin do 22:oo hodin a
dne rz.ledna zorz od B:oo hodin do r4:oo hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční
dne z5.ledna zor3 od r4:oo hodin do zz:oo hodin a
dne z6.ledna zorz od B:oo hodin do r4:oo hodin.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 9r je volební místnost na zastupitelském
úřadě České republiky vAlžíru na adrese: Ambassaáe'de la République tchěque^á Alger,
3, Chemin du Ziryab, Alger-Telemly, Alžírsko,
a'to pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č.9r, tj. vúzemním obvodu
zdejšího zastupitelského úřadu (Alžírská demokratická a lidová republiká a Republika Mali)

Hlasování bude umožněn-o voliči, kteý má bydliště mimo území České republiky, zapsanému
do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem.

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na zák]adě jeho písemné žádosti, doložené
originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho tbtožnost, státní občansfuí
Ceské_ .1epublilcy a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis
do zvláštního seznamu voličů musí byt zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána
nejpozději 4o dnů před prvním dnem voleb, tj. nejpozději z. prosin ce 2oL2.

Hlasování bude dále umožněno voliči, kteý předloží voličshý průkaz a prokáže svou totožnost
a státní občansM České republilcy (viz dále).

Volič je povinen před hlasováním předložit kprokázání totožnosti a státního občanství České
republiky plalný cestovní, diplomaticlý nebo služební pas České republil1y anebo cestovní průkaz,
nebo platný občanshý průkaz ($4r, odst. 3 zákona o vo|bě prezidentá 

'"puLliky;.
Volič obdrží hlasovací lístlcy ve volební místnosti ve dnech voleb.
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vedoucí zastupjtelského úřadu
VAlžíru dne zo. 12.2cl2


