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Obcím 

správního obvodu Blatná 

 

Informace  k volbě prezidenta ČR, která se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018, příp. 

2. kolo 26. a 27. ledna 2018 

Sdělujeme vám, že Odbor správní a živnostenský úřad MěÚ Blatná bude v době voleb 

vydávat v souvislosti s výkonem volebního práva občanské průkazy bez strojově čitelných 

údajů. Takto vydané občanské průkazy mají platnost 1 měsíc ode dne jejich vydání. 

Občanské průkazy je možné na počkání vydávat pouze občanům, kteří mají trvalý pobyt ve 

správním obvodu MěÚ Blatná. K žádosti o občanský průkaz se přikládají 2 fotografie 

současné podoby, neplatný občanský průkaz (vlastní-li jej občan) a rodný list, příp. pas, 

řidičský průkaz. 

V době voleb si mohou občané také vyzvednout již vyhotovený občanský průkaz nebo 

cestovní pas.  

 

Telefonické spojení v průběhu voleb 

Agenda občanských průkazů MěÚ Blatná   - 383 416 202, 607 879 518 

Městský úřad Blatná – Ing. Valachová  - 721 253 002 

KÚ JčK České Budějovice - pí Karvánková  - 386 720 156 

ČSÚ – Ing. Kroupová     -736 509 983 

Policie ČR      - 158 

 

Prokázání totožnosti při předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování 

Při předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování v sobotu 13. ledna 2018, příp. 2. kola 

v sobotu 27. ledna 2018 Českému statistickému úřadu v budově radnice MěÚ Blatná je nutné, 

aby předávající osoby (předseda komise a pověřený člen) prokázaly svoji totožnost platným 

dokladem totožnosti (nejlépe OP nebo CD).  

Žádáme o seznámení s obsahem tohoto dopisu členy okrskových volebních komisí  

ve vaší obci. 

 

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem  

Ing. Hana Valachová v. r.  

vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu 

 


