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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. Podrobnější informace o třech možnostech 

hlasování takovýchto voličů jsou zveřejněna na webových stránkách ministerstva vnitra. 
 

Ve středu 11. 1. 2023 bude na území Olomouckého kraje zřízeno 5 volebních stanovišť, kde 

budou výše uvedeni voliči moci hlasovat z motorového vozidla v době od 8:00 hod. do 17:00 hod. 

 

Umístění volebních stanovišť v Olomouckém kraji: 

1. pro voliče s trvalým pobytem na území okresu Jeseník (nebo voliče hlasující na voličský průkaz) 

na adrese:  

   Jeseník, U Bělidla 1/1258 (stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje - 

Jeseník)  

 

2. pro voliče s trvalým pobytem na území okresu Olomouc (nebo voliče hlasující na voličský 

průkaz) na adrese:  

   Olomouc, Lipenská 753/120 (Správa silnic Olomouckého kraje)  

 

3. pro voliče s trvalým pobytem na území okresu Prostějov (nebo voliče hlasující na voličský 

průkaz) na adrese:  

   Prostějov, Za Velodromem 7 (Národní sportovní centrum)   
 

4. pro voliče s trvalým pobytem na území okresu Přerov (nebo voliče hlasující na voličský průkaz) 

na adrese:  

   Přerov, Přerov VI – Újezdec, K Moštěnici 375/9a (stanice Hasičského záchranného sboru 

Olomouckého kraje - Přerov)   
 

5. pro voliče s trvalým pobytem na území okresu Šumperk (nebo voliče hlasující na voličský 

průkaz) na adrese:  

Šumperk, Nemocniční 7 (stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje – 

Šumperk)   
 

 

Pokud volič v izolaci (karanténě) z důvodu nemoci covid-19 nemůže hlasovat na volebním 

stanovišti, může požádat Krajský úřad Olomouckého kraje o hlasování do zvláštní přenosné 

volební schránky na telefonních číslech:  

608 413 312 a 720 513 896.  
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Telefonní čísla budou zprovozněna ve středu 4. 1. 2023. Voliči mohou požádat o hlasování do 

zvláštní přenosné volební schránky pouze telefonicky. Učinit tak mohou:  

 

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.  

ve čtvrtek 12. 1. 2023 v době od 8:00 hod. do 20:00 hod.  

 

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

hlasování do zvláštní přenosné volební schránky:  

 

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.  

ve čtvrtek 26. 1. 2023 v době od 8:00 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. 
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