
 

Jste v izolaci (případně karanténě) kvůli COVID-19 

a nemohli jste odvolit na stanovišti drive-in?  

Můžete volit do zvláštní volební schránky. 

Řiďte se pokyny volební komise.  

Doporučujeme mít nasazenou ochranu úst a nosu po celou dobu 

hlasování a sundejte ji jen na pokyn volební komise. 

Komise ověří Vaši totožnost a skutečnost, že jste v izolaci 

(karanténě). 

Obdržíte volební dokumentaci a v tajnosti odhlasujete. 

NAHLASTE SE KRAJSKÉMU ÚŘADU, V JEHOŽ KRAJI POBÝVÁTE  

Pro I. kolo se telefonicky nahlaste nejpozději do čtvrtka 12. ledna do 20.00 hodin.  

Telefonní číslo najdete na internetových stránkách krajského úřadu nejpozději 3. ledna 2023. 

V případě konání II. kola se telefonicky nahlaste nejpozději do čtvrtka 26. ledna do 20.00 hodin. 

Telefonní číslo opět naleznete na internetových stránkách krajského úřadu. 

Sdělíte své jméno, příjmení, datum narození, adresu a okres trvalého pobytu, 

adresu místa, kde chcete odhlasovat, a telefonní číslo. 

PŘÍCHOD ZVLÁŠTNÍ VOLEBNÍ KOMISE 

Komise pro hlasování se může v I. kole dostavit v pátek 13. ledna mezi 8. a 

22. hodinou nebo v sobotu 14. ledna mezi 8. a 14. hodinou. 

V případě konání II. kola se může dostavit v pátek 27. ledna mezi 8. a 22. hodinou nebo v sobotu 

28. ledna mezi 8. a 14. hodinou.  

 

Přichystejte si občanský průkaz (případně cestovní pas), voličský průkaz (pokud Vám byl 

vydán) a doklad o nařízené izolaci (karanténě). 

Dokladem (potvrzením) o nařízené izolaci (karanténě) může být zejména: 

 rozhodnutí krajské hygienické stanice; 

 potvrzení vydané lékařem; 

 listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19; 

 vyplněné a podepsané čestné prohlášení. 

Komise se dostaví do místa, kde pobýváte v izolaci (karanténě), a kontaktuje Vás. 

Konkrétní místo hlasování (v bytě u voliče, na chodbě před bytem nebo venku před domem) je 

na domluvě s komisí. Vždy jde o snahu snížit kontakt se třetími osobami. 

Více informací na 

www.mvcr.cz/volby 
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