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Informace k volbám – volební stanoviště, telefonní kontakty pro žádosti o hlasování 
do zvláštní přenosné volební schránky 

Přijetím zákona č. 411/2022 Sb., zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbě 
prezidenta republiky v roce 2023 je umožněno hlasovat voličům, kteří jsou v izolaci 
(karanténě) z důvodu nemoci covid-19. Informace k možnostem hlasování uvedených 
voličů jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva vnitra 
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-ke-zvlastnim-zpusobum-hlasovani-ve-volbe-
prezidenta-republiky-2023-pro-volice-v-izolaci-karantene-z-duvodu-onemocneni-covid-
19.aspx a taktéž na webových stránkách Olomouckého kraje www.olkraj.cz v odkaze Volby. 

Voliči v izolaci (karanténě) z důvodu nemoci covid-19 budou moci hlasovat na volebním 
stanovišti z motorového vozidla ve středu 11. 1. 2023 v době od 8:00 do 17:00 hod. Na 
území Olomouckého kraje bude zřízeno 5 volebních stanovišť: 

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: 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-ke-zvlastnim-zpusobum-hlasovani-ve-volbe-prezidenta-republiky-2023-pro-volice-v-izolaci-karantene-z-duvodu-onemocneni-covid-19.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-ke-zvlastnim-zpusobum-hlasovani-ve-volbe-prezidenta-republiky-2023-pro-volice-v-izolaci-karantene-z-duvodu-onemocneni-covid-19.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-ke-zvlastnim-zpusobum-hlasovani-ve-volbe-prezidenta-republiky-2023-pro-volice-v-izolaci-karantene-z-duvodu-onemocneni-covid-19.aspx
http://www.olkraj.cz/


Šumperk, Nemocniční 7 (stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého 
kraje - Šumperk)  

V případě konání druhého kola volby prezidenta budou moci uvedení voliči hlasovat na 
volebním stanovišti dne 25. 1. 2023 v době od 8:00 do 17:00 hod. 

Podle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 411/2022 Sb. obecní úřad zveřejní neprodleně 
informaci o umístění volebního stanoviště na úřední desce, popřípadě i způsobem 
v místě obvyklým. Obecní úřad nemusí zveřejnit na úřední desce informaci o umístění 
všech volebních stanovišť v rámci Olomouckého kraje, stačí zveřejnit informaci o umístění 
volebního stanoviště příslušného okresu, kam obec územně patří. 

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: 725 816 254, 602 802 442. 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.  

Podle ust. § 16 odst. 2 zákona č. 411/2022 Sb. obecní úřad zveřejní neprodleně 
informaci o telefonních číslech, na kterých může volič požádat o hlasování do zvláštní 
přenosné volební schránky na úřední desce, popřípadě i způsobem v místě 
obvyklým. 

S pozdravem 

Ing. Peter Garláthy 
vedoucí oddělení 
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