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Městský úřad Ústí nad Orlicí 
kancelář tajemníka 

 
INFORMACE PRO VOLIČE V KARANTÉNĚ / IZOLACI  

Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 
 

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky, Krajský úřad Pardubického kraje 

 
 

PROCES SCHVÁLENÍ:  
Vláda České republiky dne 14. června 2021 schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve 
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. Dne 7. července 2021 návrh 
zákona schválila Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk č. 1242) a postoupila ho Senátu (senátní tisk 
130). Senát návrh schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou dne 21. července 2020. 
Zákon podepsal dne 3. 8. 2021 prezident republiky. Dne 13. 8. 2021 byl zákon publikován ve Sbírce 
zákonů jako zákon č. 296/2021 Sb. 
 
ZÁKON UMOŽŇUJE:  

• hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky i osobám, jimž bude 
v době voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19, 

• hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice 
uzavřena. 

 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE KE DNI 15. ZÁŘÍ 2021 TRVAL STAV PANDEMICKÉ POHOTOVOSTI, BUDE PRO 

VOLIČE V KARANTÉNĚ NEBO IZOLACI Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 MOŽNÉ VYUŽÍT 
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ. 

 
MOŽNOSTI ZVLÁŠTNÍHO ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ: 

• Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato 
volební stanoviště budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd 
motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu 6. října od 8 do 17 hodin. Více informací 
naleznete v informačním letáku. Upřesnění: Pro okres Ústí nad Orlicí je zřízeno volební stanoviště 
na parkovišti u Aquaparku - letního koupaliště, ul. V Lukách, Ústí nad Orlicí.  

• Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická 
stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální 
komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka 7. října 2021 od 8 hodin do pátku 8. 
října 2021 do 18 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku. 

• Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci 
nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 7. října 2021 do 20 hodin oznámit krajskému 
úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto 
hlasování bude probíhat od pátku 8. října 2021 od 8 hodin do soboty 9. října 2021 do 14 
hodin. Více informací naleznete v informačním letáku. Upřesnění: Na internetových stránkách 
Krajského úřadu Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz naleznete nejpozději v úterý 28. září 
2021 telefonní číslo Krajského úřadu Pardubického kraje, na kterém voliči v karanténě nebo izolaci 
v souvislosti s onemocněním covid-19, kteří se nemohli dostavit na příslušné volební stanoviště 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=1242
https://servis.mvcr.cz/images/dokumenty/PSPCR2021-LETAK_Drive-in_-_20210831.pdf
https://servis.mvcr.cz/images/dokumenty/PSPCR2021-LETAK_Pobytove_zarizeni_-_20210831.pdf
https://servis.mvcr.cz/images/dokumenty/PSPCR2021-LETAK_Zvlastni_volebni_schranka_-_20210831.pdf
http://www.pardubickykraj.cz/
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(drive-in), mohou žádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Uvedené informace 
budou též zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky. 

 
ZAJIŠTĚNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ A SČÍTÁNÍ HLASŮ OBECNĚ: 
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací komise 
složené ze tří osob jmenovaných ředitelem příslušného krajského úřadu; také sčítání takto 
odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.  
 
VIDEONÁVOD PRO HLASOVÁNÍ NA VOLEBNÍM STANOVIŠTI (TZV. DRIVE-IN) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Bc. Radomíra Hájková, kancelář tajemníka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0WzyEQKOTKI&list=PL1Cp5doNb3zQZEEMqJuDrFBe0mfiweNJ7&index=11

