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V souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 411/202 Sb., o zvláštních způsobech 
hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023,  

i n f o r m u j i   v o l i č e   

o telefonních číslech pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební 
schránky při karanténě nebo izolaci nařízené v souvislosti s onemocněním covid-19. 
 
Tento způsob hlasování je určen voličům, kteří jsou omezeni na osobní svobodě z důvodu 
ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, neboť je jim nařízena karanténa nebo 
izolace podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví, a kteří nemohli z vážných důvodů 
využít hlasování u volebního stanoviště drive-in. 
 
Tato možnost hlasování se vztahuje i na voliče ve zdravotnickém, sociálním či obdobném 
zařízení, které není uzavřeno, pokud mu byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu 
ochrany před onemocněním covid-19. 
 
Telefonní čísla pro příjem žádostí jsou: 


 +420 725 153 588 
 +420 720 073 051  

 
Příjem žádostí na uvedených telefonních číslech bude u Krajského úřadu Pardubického 
kraje probíhat v následujících dnech a hodinách: 
 

PONDĚLÍ     9. 1. 2023  8:00 – 17:00 hodin 
ÚTERÝ   10. 1. 2023  8:30 – 13:30 hodin 
STŘEDA  11. 1. 2023 8:00 – 17:00 hodin 
ČTVRTEK   12. 1. 2023  8:30 – 20:00 hodin 
 
Ve čtvrtek 12. 1. 2023 bude příjem telefonických žádostí zajištěn do 20:00 hodin. 
Tento den je posledním dnem pro příjem žádostí. 
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V rámci telefonního hovoru budou po voliči požadovány následující informace: 
 

 jméno, příjmení, 
 datum narození, 
 adresa místa trvalého pobytu, 
 okres místa trvalého pobytu, 
 adresa místa, kde volič pobývá na území Pardubického kraje, 
 zda je volič v nařízené karanténě nebo izolaci v souvislosti s onemocněním 

covid-19, 
 kontaktní telefonní číslo. 

 

 

 

 

 
 
 
         
 
 
 

 


		2022-12-22T07:51:41+0000




