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Volby do Senátu Parlamentu České republiky – 2. kolo voleb - informace o telefonních 
číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 
 
Magistrát hlavního města Prahy podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 350/2020 Sb., o 
zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, 
zveřejňuje informaci o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní 
přenosné volební schránky. 
 
Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky lze podat Magistrátu hlavního města 
Prahy nejpozději do 8. 10. 2020 do 20 hodin na těchto telefonních číslech: 

• 773 026 008 
• 773 026 020 
• 773 026 689 

 
Telefonní čísla jsou v provozu: 

• v pondělí a v úterý od 9 hodin do 16 hodin 
• ve středu od 9 hodin do 18 hodin 
• ve čtvrtek 8. 10. 2020, tj. v poslední den lhůty, od 9 hodin do 20 hodin  

Ve dnech pracovního klidu nejsou linky obsluhovány.  
 
Při podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky volič sdělí zaměstnanci 
Magistrátu hlavního města Prahy:  

• jméno (jména) a příjmení  
• datum narození 
• adresu místa trvalého pobytu 
• adresu místa, kde pobývá na území volebního obvodu, v němž je oprávněn hlasovat 
• telefonní číslo. 

 
Na území hlavního města Prahy mohou hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky 
pouze voliči, jimž byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19 a 
kteří mají trvalý pobyt na území volebního obvodu, v němž probíhají volby do Senátu 
Parlamentu České republiky. Hlasování ve 2. kole těchto voleb proběhne v pátek 9. 10. 
2020 od 7 do 22 hodin a v sobotu 10. 10. 2020 od 7 do 14 hodin.  
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Na území hl. m. Prahy bude 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky probíhat ve 
třech volebních obvodech s následujícím územním vymezením. 
 
Volební obvod č. 21 (sídlo: Praha 5) - městská část Praha 5 s výjimkou části k. ú. Malá Strana, 
ležící na území městské části Praha 5, městská část Praha 13, městská část Praha-Řeporyje 
 
Volební obvod č. č. 24 (sídlo: Praha 9) - městská část Praha 9 s výjimkou k. ú. Hrdlořezy, k. ú. 
Hloubětín a části k. ú. Malešice ležících na území městské části Praha 9, městská část Praha 14, 
městská část Praha 19, městská část Praha 20, městská část Praha 21, městská část Praha-
Běchovice, městská část Praha-Dolní Počernice, městská část Praha-Klánovice, městská část 
Praha-Koloděje, městská část Praha-Satalice, městská část Praha-Vinoř 
 
Volební obvod č. 27 (sídlo: Praha 1) - městská část Praha 1, městská část Praha 7, městská 
část Praha-Suchdol, městská část Praha-Troja, část území městské části Praha 2, tvořená k. ú. 
Nové Město a k. ú. Vyšehrad, část území městské části Praha 5, tvořená částí k. ú. Malá Strana 
ležící na území městské části Praha 5, část území městské části Praha 6, tvořená k. ú. Střešovice, 
částí k. ú. Hradčany, částí k. ú. Bubeneč a částí k. ú. Sedlec, ležícími na území městské části 
Praha 6 
 
 
JUDr. Eva Novaková 
ředitelka odboru živnostenského a občanskosprávního 
podepsáno elektronicky  
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