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O B S A H :

446. Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem
hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023

447. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní
správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany
vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů

448. Sdě lení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
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ROZHODNUTÍ

PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 20. prosince 2022

o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování
ve volbě prezidenta republiky v roce 2023

Podle § 27 odst. 10 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta
republiky v roce 2023,

stanovím

a) dnem pro hlasování u volebního stanoviště středu 11. ledna 2023 a pro druhé kolo volby prezidenta
republiky středu 25. ledna 2023,

b) dnem pro hlasování při pobytovém zařízení čtvrtek 12. ledna 2023 a pro druhé kolo volby prezidenta
republiky čtvrtek 26. ledna 2023; tím není dotčeno ustanovení § 13 odst. 1 věty první zákona č. 411/
/2022 Sb.

Předseda Senátu:

Vystrčil v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě
a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky

v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a podle
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o povolání vojáků
v činné službě a příslušníků Celní správy
České republiky k plnění úkolů Policie

České republiky v souvislosti s dočasným
znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

Čl. I

Nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vo-
jáků v činné službě a příslušníků Celní správy České
republiky k plnění úkolů Policie České republiky
v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany
vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády č. 323/2022
Sb., nařízení vlády č. 329/2022 Sb. a nařízení vlády
č. 393/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se číslo „80“ nahrazuje číslem „40“
a číslo „30“ se nahrazuje číslem „20“.

2. V § 5 odst. 2 se slova „26. prosince 2022“
nahrazují slovy „25. ledna 2023“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 323/2022 Sb.

Čl. II

V čl. II odst. 2 nařízení vlády č. 323/2022 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o po-
volání vojáků v činné službě a příslušníků Celní
správy České republiky k plnění úkolů Policie České
republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením
ochrany vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády
č. 329/2022 Sb. a nařízení vlády č. 393/2022 Sb., se

slova „26. prosince 2022“ nahrazují slovy „25. ledna
2023“.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády č. 329/2022 Sb.

Čl. III

V čl. III odst. 2 nařízení vlády č. 329/2022 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o po-
volání vojáků v činné službě a příslušníků Celní
správy České republiky k plnění úkolů Policie České
republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením
ochrany vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády
č. 323/2022 Sb., ve znění nařízení vlády č. 393/
/2022 Sb., se slova „26. prosince 2022“ nahrazují
slovy „25. ledna 2023“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády č. 393/2022 Sb.

Čl. IV

V čl. IV odst. 2 nařízení vlády č. 393/2022 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o po-
volání vojáků v činné službě a příslušníků Celní
správy České republiky k plnění úkolů Policie České
republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením
ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších před-
pisů, se slova „26. prosince 2022“ nahrazují slovy
„25. ledna 2023“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
26. prosince 2022.
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(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 25. ledna 2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 21. prosince 2022

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 25. března 2023 nové volby do zastupi-
telstev obcí:

obec okres kraj

Borovany Písek Jihočeský

Lhánice Třebíč Kraj Vysočina

Radimovice Liberec Liberecký

Soběšín Kutná Hora Středočeský

Ministr:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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