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Informace o umístění volebních stanovišť pro drive-in hlasování při volbě prezidenta 

České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (příp. 27. a 28. ledna 2023) 

Vážená paní starostko, 

Vážený pane starosto,  

dne 16. prosince 2022 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 411/2022 Sb., o zvláštních 

způsobech hlasování při volbě prezidenta republiky v roce 2023. Z ustanovení § 8 odst. 1 

tohoto zákona vyplývá pro krajský úřad povinnost zřídit pro každý okres v kraji alespoň 1 

volební stanoviště pro umožněním hlasování voličům nacházejícím se v izolaci / karanténě 

nařízené z důvodu šíření nemoci covid-19, a to dne 11.01.2023 (a v případě konání druhého 

kola voleb 25.01.2023). Informaci o umístění těchto volebních stanovišť musí dle § 8 odst. 3 

citovaného zákona krajský úřad zveřejnit na svých internetových stránkách do patnáctého dne 

před prvním dnem volby prezidenta (tj. do 29. prosince 2022) a tuto informaci také poskytnout 

obecním úřadům ve svém správním obvodu. Obecní úřad informaci o umístění volebního 

stanoviště neprodleně zveřejní na úřední desce, popř. způsobem v místě obvyklým. 

Za tímto účelem Vám v příloze zasílám 2 tabulky (1x aplikace word, 1x aplikace excel), 

v nichž je umístnění stanovišť vyznačeno. Ponechávám na Vašem uvážení, zda zveřejníte 

jednu ze zaslaných tabulek, či zda např. zveřejníte pouze údaje (adresa) k umístění volebního 

stanoviště vztahujícímu se k okresu, v němž se nachází Vaše obec. 

Na závěr sděluji, že na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje jsou 

průběžně zveřejňována stanoviska a informace k volbě prezidenta:  

www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-prezidenta-2023 

Děkuji za spolupráci  

S pozdravem                             

                                              

                                                                                                   Ing. Petr Franěk 

                                                                          vedoucí oddělení přestupků a správních agend 

 

Příloha: informace o umístění volebních stanovišť (1x word, 1x excel) 
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