
oZNÁunnuÍ
o době a místě konání volbyprezidenta republiky

Vedoucí zastupitelského úřadu České republikyvJekatěrinburgu, Ruská federace, podle $ 16 písmena
d) zákona č,. z75lzotz Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně někteýh zákonů (zákon o volbě
prezidenta republiky),

o z namu j e :

1 . Volba prezidenta republilcy se uskuteční
dne rr.ledna zor3 od r4.oo hodin do zz.oo hodin a
dne rz.ledna zor3 od B.oo hodin do r4.oo hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční
dne z5.ledna zo4 od r4.oo hodin do zz.oo hodin a
dne z6.ledna zor3 od B.oo hodin do r4.oo hodin.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 3o je volební místnost na zastupitelském
úřadě.České republilcyvJekatěrinburgu, ul. Gogola s, ožo o75 Jekatěrinburg, Ruskď derace,
pro voliče,}t9ří maj!bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 3o, tj.v územnřm obvodu zdejšího
zastupitelského úřadu:
republilcy: Altaj, Burjatie, Sacha (Jakutsko), T)rua, Chakasie;
kraje: Altajský, Chabarovský, Kamčats\ý, IGasnojarslý, Primorský a Zabajkalslcý;
oblasti: Amurská, Irkutská, Kemerovská, Kurganská, Magadanská,- Noňsibirská, omská,
Sachalinská, Sverdlovská, Tomská, Tjumeňská, Čeljabinská a Žiáovská autonomní;
autonomní okruhy: Chanty-MansUský, Čukotsl1y a Jamalo-Něněclry.

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

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na záHadě jeho písemné žádosti, doložené
originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potwzujících jehoiotožnost, státní občanswí České
republilcy a byďiště v územním obvodu zdejšího zastupilelského úřadu. Žádost o zápis do
zvláštního seznamu v-oličů mu9í být zdejšÍmu zastupiteÉkému úřadu doručena nebo předána
nejpozději 4o dnů před prvním dnem voleb, $. nejpozďěji z. prosince zorz.

HlasovánÍ bude dále umožněno voliči, kteý předloží voličslcý průkaz a prokáže svou totožnost a
státní občanswí České republilcy (viz dále).

Volič je povinen před hlasováním předložit kprokázání totožnosti a státního občanswí České
republiky plalný cestovní,. diplomaticlcý nebo slu}ební pas České republiky anebo cestormí průkaz,
nebo platný občanshý průkaz ( $4r, odst. 3 zákona o volbě prezidenta repubti4y).

Volič obdrží hlasovací lístlcy ve volební místnosti ve dnech voleb.

Informace k volbě prezidenta republilry |ze na|ézt
úřadu www. mzv.cz/yekaterinburg.

na webové stránce zdejšího zastupitelského
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