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OZNÁMENÍ 

o zvláštních způsobech hlasování pro voliče, kteří jsou v karanténě nebo izolaci ve 

volbách do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR 

 
Krajský úřad Kraje Vysočina podle § 9 odst. 3 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních 

způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, na svých 

webových stránkách zveřejnil informaci o umístění volebních stanovišť (dále jen „drive-in 

stanoviště“) pro voliče, kteří jsou v karanténě nebo izolaci.  

U drive-in stanovišť bude hlasování probíhat dne 30. 9. 2020 od 7 do 15 hodin. 

 
Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Žďár nad 
Sázavou, pro volební obvod č. 51: rychlobruslařský ovál na ulici Jungmannova ve 
Žďáru nad Sázavou https://1url.cz/hz4Oq  
 
Pro volební obvody č. 15 a 51 v případě konání druhého kola voleb do Senátu 
předpokládáme umístění ve stejných lokalitách.  

 

Informaci o umístění drive-in stanovišť rovněž naleznete zde https://www.kr-vysocina.cz/krajske-

volby-krajsky-urad-pripravuje-hlasovani-z-auta/d-4103082/p1=109043. 

Voliči, kteří jsou v karanténě nebo izolaci a nemohou ze závažných důvodů využít 

možnosti hlasovat na drive-in stanovišti a budou chtít hlasovat v místě svého bydliště, 

mohou se obrátit na krajský úřad prostřednictvím telefonní linky 564 602 605. Volič 

požádá krajský úřad o návštěvu zvláštní volební komise, přičemž hlasování v místě 

bydliště bude probíhat ve dnech 2. 10. 2020 od 7 do 22 hod. a 3. 10. 2020 od 7 do 14 

hodin.  

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 

republiky (pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina platným občanským průkazem, 

cestovním pasem a pro volby do Senátu Parlamentu ČR občanským průkazem, 

cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním 

průkazem České republiky). 

 

 V   Dlouhém  dne  24. 9. 2020             .................................. 

                                     Hlavatá Jaroslava, v.r. 

         starostka obce  

 

 

 

 

mailto:obec@obecdlouhe.cz
http://www.obecdlouhe.cz/
https://1url.cz/hz4Oq
https://www.kr-vysocina.cz/krajske-volby-krajsky-urad-pripravuje-hlasovani-z-auta/d-4103082/p1=109043
https://www.kr-vysocina.cz/krajske-volby-krajsky-urad-pripravuje-hlasovani-z-auta/d-4103082/p1=109043

