
Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 

2023 pro voliče v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění covid-19 

Zákon č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 

umožňuje hlasování ve volbě prezidenta i voličům, kteří jsou v izolaci (karanténě) z důvodu nemoci 

covid-19. Voliči budou moci hlasovat z motorového vozidla na volebním stanovišti, nebo do zvláštní 
přenosné volební schránky a hlasovat budou moci i voliči v uzavřeném pobytovém zařízení.  

Volební stanoviště – drive-in 

Ve středu 11. 1. 2023 bude pro voliče s trvalým pobytem na území okresu Olomouc (nebo voliče 

hlasující na voličský průkaz) zřízeno volební stanoviště, kde budou výše uvedení voliči moci 

v době od 8:00 hod. do 17:00 hodin hlasovat z motorového vozidla. 

Umístění volebního stanoviště: Olomouc, Lipenská 753/120 (Správa silnic Olom. kraje) 

V případě konání druhého kola volby prezidenta republiky bude moci uvedený volič tento způsob 

hlasování využít ve středu 25. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin. 
  

Zvláštní přenosná hlasovací schránka 

Uvedený volič, který bude chtít hlasovat tímto způsobem, musí nejpozději do čtvrtka  

12. ledna 2023 do 20:00 hodin telefonicky nahlásit krajskému úřadu, že žádá příjezd zvláštní komise 

pro hlasování. 

Kontakt na Krajský úřad Olomouckého kraje: 608 413 312 a 720 513 896, a to 

04.01.2023 08:00 - 17:00 hod.   

05.01.2023 08:00 - 14:00 hod.   

06.01.2023  08:00 - 14:00 hod.   

09.01.2023 08:00 - 17:00 hod.   

10.01.2023 08:00 - 15:00 hod.   

11.01.2023  08:00 - 17:00 hod.  a 

ve čtvrtek 12.01.2023 v době od 08:00 hod. do 20:00 hod.   
 

Při podání telefonické žádosti sdělí oprávněný volič krajskému úřadu své jméno a příjmení, datum 

narození, adresu a okres místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území příslušného kraje, 

a telefonní číslo. 

Komise pro hlasování bude navštěvovat oprávněné voliče v pátek 13. ledna 2023 v čase od 8:00 

hodin do 22:00 hodin, a v sobotu 14. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

V případě konání druhého kola volby prezidenta republiky budou moci uvedení voliči telefonicky 

žádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky nejpozději do čtvrtka  

26. ledna 2023 do 20:00 hodin 

 

18.01.2023 08:00 - 17:00 hod.   

19.01.2023 08:00 - 14:00 hod.   

20.01.2023  08:00 - 14:00 hod.   

23.01.2023 08:00 - 17:00 hod.   

24.01.2023 08:00 - 15:00 hod.   

25.01.2023  08:00 - 17:00 hod.  a 

ve čtvrtek 26.01.2023 v době od 08:00 hod. do 20:00 hod.   

 

Komise pro hlasování bude navštěvovat oprávněné voliče v pátek 27. ledna 2023 v čase od 8:00 

hodin do 22:00 hodin, a v sobotu 28. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 


