
JAK VOLIT? 
VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A 1/3 SENÁTU 2020 

MÁTE NAŘÍZENOU INDIVIDUÁLNÍ KARANTÉNU NEBO IZOLACI 
Z DŮVODU ? COVID-19

Volíte v běžné volební 
místnosti jako obvykle 
Volíte ve dnech 2. nebo 3. října 2020, 
případně 9. nebo 10. října 2020 
(pro 2. kolo voleb do Senátu).  

ANO
Volíte z auta na stanovišti 
(drive-in) v okrese, kde 
máte trvalý pobyt  
Volíte ve středu 30. září 2020 
v čase od 7:00 do 15:00, 
případně 7. října 2020 od 7:00 do 15:00 
(pro 2. kolo voleb do Senátu). 

Stanoviště bude zřízeno na parkovišti 
u Oblastní nemocnice Příbram - areál II 
v Podbrdské ulici. 

NE

Volba do přenosné volební 
schránky  
Pouze ze závažných důvodů (například 
úraz nebo dlouhodobá nemoc), které 
Vám znemožňují navštívit volební 
místnost. Požádejte Městský úřad Příbram 
nebo ve dnech voleb volební komisi.
Volíte ve dnech 2. nebo 3. října 2020, 
případně 9. nebo 10. října 2020 
(pro 2. kolo voleb do Senátu).   

Volba do zvláštní přenosné 
volební schránky  
Musíte se nahlásit do 1. 10. (pro 2. kolo 
voleb do Senátu do 8. 10.) svému 
krajskému úřadu na speciální telefonní 
lince. Telefonní číslo najdete na webu 
kr-stredocesky.cz
Volíte ve dnech 2. nebo 3. října 2020, 
případně 9. nebo 10. října 2020 
(pro 2. kolo voleb do Senátu).   

Speciální komise Vás sama 
navštíví
Jste v pobytovém zařízení (např. domov 
seniorů, LDN) uzavřeném hygienickou 
stanicí z důvodu COVID-19?
Volíte ve dnech 1. nebo 2 října 2020 (dle 
možností komise), 
případně 8. nebo 9. října 2020 
(pro 2. kolo voleb do Senátu).

Prokázání totožnosti a státního občanství ČR
 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - občanským 
 průkazem nebo cestovním pasem ČR.
 Volby do Senátu Parlamentu ČR - občanským průkazem, 
 cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo 
 cestovním průkazem. 

Hlasovací lístky
 Nejpozději 3 dny před konáním voleb obdrží volič hlasovací lístky.
 Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá 
 za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové ve volební 
 místnosti.
 V případě konání 2. kola voleb do Senátu obdrží volič hlasovací 
 lístky ve volební místnosti.

Vydání občanského průkazu ve dnech voleb
 Ve dnech voleb bude zajištěna služba na Městském úřadu Příbram za účelem vydání občanských průkazů bez strojově  čitelných údajů 
 (s platností na 1 měsíc) v souvislosti s výkonem volebního práva pro občany s trvalým pobytem ve správním obvodu Příbram.
 Požádat o vydání občanského průkazu lze v pátek 2. října 2020 (v případě konání 2. kola voleb do Senátu v pátek 9. října 2020) 
 od 14.00 do 21.30  a v sobotu 3. října 2020 (v případě konání 2. kola voleb v sobotu 10. října) od 8.00 do 13.30 
 na Městském úřadu Příbram, Gen. R. Tesaříka 19  (naproti Sokolovně), Příbram I.
 K žádosti o vydání občanského průkazu je občan povinen předložit 2 současné fotografie a neplatný občanský průkaz. V případě ztráty, 
 odcizení,  poškození nebo skončení platnosti průkazu, a to i z důvodu úředního pobytu, předloží občan 2 současné fotografie, 
 rodný list nebo platný  řidičský průkaz (správní poplatek činí 100 Kč).

Více informací na
www.mvcr.cz/volby

V PŘÍPADĚ KARANTÉNY NEBO IZOLACE: 
Přednostně využijte volební stanoviště drive-in. 
Totožnost prokazujte pouze občanským průkazem. 
Na voličský průkaz volit nelze. Pokud ho ale máte, odevzdejte ho komisi. 
Je dobré mít s sebou také potvrzení od lékaře či hygienické stanice. 
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