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Informace 
k hlasování do zvláštní volební schránky  

ve druhém kole voleb do Senátu 
 

Občan České republiky, který alespoň druhý den voleb do Senátu konaných ve druhém kole (10. října) 

dosáhl 18 let věku a má trvalý pobyt na území Karlovarského kraje a zároveň na území volebního 

obvodu č. 3 se sídlem v Chebu a dále je ke dni, kdy lze hlasovat zvláštním způsobem hlasování do 

zvláštní přenosné volební schránky (9.  a 10. října) evidován jako osoba v karanténě nebo izolaci, může 

požádat Krajský úřad Karlovarského kraje o možnost hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky, 

pokud z vážných důvodů nemohl využít hlasování u volebního stanoviště z motorového vozidla dle § 8 

a násl. zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a 

do Senátu v roce 2020. 

 

Požádat o zajištění hlasování do zvláštní přenosné volební schránky lze od 5. 10. 2020 do 8. 10. 2020 

v následujících časech: 

 

Pondělí    

Úterý      

Středa     

Čtvrtek 

8:00 - 17:00 

8:00 - 15:00 

8:00 - 17:00 

8:00 - 20:00 

 

Kontakty pro žádost o zajištění hlasování do zvláštní přenosné volební schránky: 

 

Bc. Monika Kočová (matrika)  607 052 297 

Michaela Lintemerová (matrika)  607 047 350 

Ivana Kostová (matrika) 354 222 626  

 

Při podávání žádosti oprávněný volič telefonicky sdělí své jméno, příjmení, datum narození, místo 

trvalého pobytu, místo, kde pobývá, a své telefonní číslo. Pokud některý z uvedených údajů nebude 

správný nebo krajský úřad shledá, že není oprávněným voličem, sdělí toto zjištění voliči telefonicky. 

 

 

Průběh hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 
 

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky probíhá od 7 do 22 hodin prvního dne voleb (9. 10.) a 

od 7 do 14 hodin druhého dne voleb (10. 10.). Krajský úřad může dobu pro hlasování do zvláštní 

přenosné volební schránky ve druhém dni voleb prodloužit, a to nejdéle o 3 hodiny. 

 

Komise pro hlasování vybavená ochrannými prostředky poté, co se dostaví do místa, kde pobývá 

oprávněný volič, vyzve jej k hlasování. Nedostaví-li se oprávněný volič do 10 minut, platí, že do zvláštní 

přenosné volební schránky odmítnul. 

  

Dostaví-li se volič ke komisi pro hlasování, předloží jí občanský průkaz. Po ověření údajů vydá komise 

pro hlasování oprávněnému voliči úřední obálku označenou úředním razítkem krajského úřadu a číslem 

volebního obvodu a hlasovací lístky. 

 

Údaje o voliči, který si požádá o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, se přenesou do stálého 

seznamu voličů a okrsková volební komise v jeho volebním okrsku mu již neumožní volit. 


