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

Dne 24. srpna 2020 nabyl účinnosti zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách
do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Cit. zákon je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu
nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon
též umožňuje hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické
stanice uzavřena.
Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
•

Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – stanoviště
budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Na území
hlavního města Prahy jsou zřízena dvě volební stanoviště. Volební stanoviště pro volební
obvody č. 21 (sídlo: Praha 5) a č. 27 (sídlo: Praha 1) je umístěno na parkovišti Letná. Volební
stanoviště pro volební obvod č. 24 (sídlo: Praha 9) je umístěno v areálu Polikliniky Prosek.
Podrobná informace o umístění volebních stanovišť je zveřejněna samostatně na tomto webu.
Na volebním stanovišti může volič hlasovat ve středu 30. 9. 2020 od 7 do 15 hodin. Ve
druhém kole senátních voleb může volič na volebním stanovišti hlasovat ve středu 7. 10.
2020 od 7 do 15 hodin.

•

Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud Hygienická
stanice hlavního města Prahy nahlásí uzavřená zařízení na území některého z volebních
obvodů, v nichž probíhají senátní volby, Magistrátu hlavního města Prahy, bude do nich
vyslána komise pro hlasování. Takto hlasovat bude možné ve čtvrtek 1. 10. 2020 od 7 hodin
do 22 hodin a v pátek 2. 10. 2020 od 7 hodin do 18 hodin. Ve druhém kole senátních voleb
lze takto hlasovat ve čtvrtek 8. 10. 2020 od 7 hodin do 22 hodin a v pátek 9. 10. 2020 od 7
hodin do 18 hodin.

•

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené karanténě či izolaci
nemůže ze závažných důvodů využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 1. 10. 2020 do 20
hodin oznámit Magistrátu hlavního města Prahy, že žádá příjezd speciální komise pro
hlasování. Telefonní linky pro podání žádosti včetně údajů, které je volič při podání žádosti
povinen uvést, budou zveřejněny 22. 9. 2020 v samostatné informaci umístěné na tomto
webu. Komise přijede s přenosnou volební schránkou za občanem domů, místo pobytu voliče
se však musí nacházet na území volebního obvodu, v němž je volič oprávněn hlasovat.
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky bude probíhat v pátek 2. 10. 2020 od 7
hodin do 22 hodin a v sobotu 3. 10. 2020 od 7 hodin do 14 hodin. Ve druhém kole senátních
voleb lze takto hlasovat v pátek 9. 10. 2020 od 7 hodin do 22 hodin a v sobotu 10. 10. 2020
od 7 hodin do 14 hodin.

Volič může hlasovat vždy pouze jedním z výše uvedených zvláštních způsobů hlasování.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální komise pro hlasování složené ze zapisovatele
jmenovaného Magistrátem hlavního města Prahy a vojáků Armády ČR v činné službě; sčítání hlasů
provede zvláštní sčítací komise zřízená u Magistrátu hlavního města Prahy.

