
Obecní úřad Nevolice, okres Domažlice
Nevolice 36, 344 01 NEVOLICE    telefon: 379 794 075    e-mail: obec@nevolice.cz

V Nevolicích dne 24. 9. 2021

Informace pro voliče v karanténě nebo v izolaci z důvodu onemocnění covid-19 

Dne 14. srpna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování
ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021:

– zákon  umožní  hlasovat  ve  volbách  voličům,  jímž  bude  v  době  voleb  nařízena
karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19

– zákon také umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím
krajské hygienické stanice uzavřena z důvodu onemocnění covid-19

Pro výše uvedené skupiny voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

1. hlasování  ze  silničního  motorového  vozidla  u  volebního  stanoviště,  které  bude
zřízeno  pro  každý  okres.  Stanoviště  budou  uzpůsobena  pro  průjezd  motorového
vozidla. Tímto způsobem může volič hlasovat  ve středu 6. října 2021 od 800 hodin
do 1700 hodin

2. hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno krajskou
hygienickou stanicí – zde bude možné hlasovat ve čtvrtek 7. října 2021 od 800 hodin
do 2200 hodin a v pátek 8. října 2021 od 800 hodin do 1800 hodin

3. hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud občan v karanténě nebo
v  izolaci  nemůže  využít  hlasování  z  motorového  vozidla,
může  do čtvrtka 7. října 2021 do 2000 hodin požádat Krajský úřad Plzeňského
kraje  o  příjezd  speciální  volební  komise,  která  za  občanem s  přenosnou  volební
schránkou přijede domů.  Tento způsob hlasování proběhne v pátek 8. října 2021
od 800 hodin do 2200 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 800 hodin do 1400 hodin. 

Zvláštní  způsoby hlasování  bude zajišťovat  speciální  hlasovací  komise  složená  ze 3 osob
jmenovaných ředitelem Krajského úřadu Plzeňského kraje. Také sčítání těchto hlasů provede
zvláštní sčítací komise u Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Umístění DRIVE-IN volebního stanoviště pro okres Domažlice je na adrese:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Sadová 635, Domažlice

Kontakty  pro  zažádání  o  zvláštní  přenosnou  volební  schránku  zveřejní  Krajský  úřad
Plzeňského kraje 10 dní před prvním dnem voleb.

Uvedené informace budou též zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Josef Velek, v. r.
starosta obce 


