
Volba prezidenta republiky – Informace k hlasování                  
u volebního stanoviště (tzv. „drive-in“) pro voliče                          
v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19 
 
 
V každém okresním městě Libereckého kraje (tj. v České Lípě, v Liberci, v Jablonci 

nad Nisou a v Semilech) je pro daný okres Krajským úřadem Libereckého kraje 

zřízeno 1 volební stanoviště, kde bude moci využít svého práva hlasovat 

oprávněný volič, který je osobou v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19. 

Oprávněným voličem je občan ČR, který alespoň druhý den volby (tj. 14. ledna 2023, pro 

případné II. kolo volby 28. ledna 2023) dosáhne věku 18 let, a pakliže má adresu místa 

trvalého pobytu na území okresu, pro nějž bylo volební stanoviště zřízeno, nebo kterému 

byl vydán voličský průkaz (tedy bez ohledu na to, ve kterém okrese ČR má adresu místa 

trvalého pobytu, případně bez ohledu na to, že na území ČR není k trvalému pobytu 

přihlášen), a pokud u něj není dána překážka ve výkonu volebního práva spočívající                    

v omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.  

Hlasovat u volebního stanoviště lze pouze ve středu dne 11. ledna 2023                         

(v případě konání II. kola volby také ve středu dne 25. ledna 2023) v době                

od 8:00 do 17:00 hodin, a to  výlučně ze silničního motorového vozidla, kterým                       

se oprávněný volič ve stanovené době k volebnímu stanovišti dostaví, aniž by byl povinen 

se předem jakkoliv nahlašovat. Z jednoho silničního motorového vozidla může hlasovat 

více oprávněných voličů. (Z motorového vozidla oprávněný volič u volebního stanoviště 

nebude vystupovat.) 

Oprávněný volič komisi pro hlasování po příjezdu k volebnímu stanovišti prokáže státní 
občanství ČR, svou totožnost, věk a adresu místa trvalého pobytu předložením 
občanského průkazu nebo cestovního pasu, cestovního průkazu, služebního pasu nebo 
diplomatického pasu ČR a dále, že ke dni, kdy probíhá hlasování zvláštním způsobem                 
u volebního stanoviště, je osobou v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19,                           
a to potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské 
hygienické stanice anebo jiným věrohodným způsobem (v listinné podobě, umožněním 
nahlédnutí i na displej mobilního telefonu obsahující SMS, e-mailovou zprávu apod.), 
popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíše před komisí pro hlasování čestné prohlášení,  
že je v karanténě nebo izolaci; za osobu v karanténě nebo izolaci se považuje též osoba, 
která se prokáže listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu  
na přítomnost viru způsobujícího onemocnění covid-19. Oprávněný volič, kterému byl 
vydán voličský průkaz, je povinen jej před hlasováním odevzdat komisi pro hlasování. 
 

Při příjezdu k volebnímu stanovišti a odjezdu od něj se řidič silničního 

motorového vozidla řídí pokyny komise pro hlasování a příslušníků Policie České 

republiky dohlížejících na provoz u volebního stanoviště. 

 
Seznam 4 volebních stanovišť Libereckého kraje a mapový zákres a fota těchto stanovišť 
naleznete na našich webových stránkách www.zeleznybrod.cz v sekci občan – volby a na 
úřední desce našeho úřadu https://www.zeleznybrod.cz/cz/uredni-deska/ostatni/volba-
prezidenta-informace-volebnim-stanovisti-drive-hlasovani.html.  
 


