Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY PRO VOLIČE V KARANTÉNĚ
ČI V IZOLACI Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Dne 13. srpna 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 296/2021 Sb., o zvláštních
způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce
2021 a o změně některých zákonů (dále jen zákon o covidových volbách).
Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni 15. září 2021 nebyl na území České republiky zrušen stav
pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění
covid-19 možné využít zvláštní způsoby hlasování.
Zvláštní způsoby hlasování budou v rámci jednotlivých krajů zajišťovat komise pro hlasování
složené ze 3 členů a sčítání takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací komise u
krajského úřadu.
Tento zákon umožní hlasovat voličům:
 osobám, kterým bude ve dnech voleb nařízena karanténa z důvodu onemocnění covid19,
 osobám, kterým bude ve dnech voleb nařízena izolace z důvodu onemocnění covid-19,
 umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.
Tento zákon neumožní hlasovat voličům:
 kteří zůstávají doma dobrovolně, např. v rámci home office,
 kteří se po návratu z rizikových zemí povinně podrobují tzv. samoizolaci.
Možnosti zvláštního způsobu hlasování:
 hlasování u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování)
 hlasování probíhá ze silničního motorového vozidla,
 volební stanoviště jsou v Ústeckém kraji zřízena pro každý okres, tzn., že budou
umístěna ve městech: Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Louny, Most a
Chomutov,
 stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, řidič ani ostatní
pasažéři ze svého vozidla nevystupuje,
 informace o umístění drive-in v rámci Ústeckého kraje naleznete na webu Ústeckého
kraje – sekce Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 – Volby v režimu
„covid-19“ - Informace k hlasování u volebního stanoviště
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HARMONOGRAM HLASOVÁNÍ V DRIVE-IN
den
6. 10. 2021 (středa)



od kolika hodin

do kolika hodin

8:00

15:00

hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno
 v případě, že krajská hygienická stanice nahlásí krajskému úřadu uzavřená zařízení
na území Ústeckého kraje,
 krajský úřad zajistí možnost hlasování prostřednictvím zvláštní komisi pro hlasování,
HARMONOGRAM HLASOVÁNÍ PŘI POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ
den

od kolika hodin

do kolika hodin

7. 10. 2021 (čtvrtek)

8:00

22:00

8. 10. 2021 (pátek)

8:00

18:00



hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
 volič, který je v době voleb v nařízené karanténě či izolaci ohledně onemocnění
covid-19 a nemůže využít hlasování v drive-in,
 ode dne 28. 9. 2021 do dne 7. 10. 2021 zavolá na telefonní číslo zveřejněné na webu
Ústeckého kraje (tel. 775 868 535) a požádá o příjezd komise pro hlasování
s přenosnou volební schránkou,
HARMONOGRAM HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ CHRÁNKY
den

od kolika hodin

do kolika hodin

8. 10. 2021 (pátek)

8:00

22:00

9. 10. 2021 (sobota)

8:00

14:00
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