
Nebojte se a přijďte  
k volbám, vše je  

pravidelně desinfikováno
Přijďte v roušce,  
respirátoru či obdobné 
ochraně nosu a úst

Využijte připravené  
desinfekční prostředky 

 na ruce
Dodržujte bezpečnou  
vzdálenost mezi vámi,  
volební komisí  
a dalšími voliči

Prokažte svou totožnost 
občanským průkazem či 

cestovním pasem

Na vyzvání komise  
krátce sejměte roušku  
a umožněte identifikaci

Budete-li se cítit  
bezpečněji, přineste si 

vlastní propisku
Odevzdejte svůj hlas

JAK VOLIT BEZPEČNĚ
když NEMÁTE nařízenou individuální karanténu či izolaci  
z důvodu koronaviru a nemáte jiné závažné důvody  
znemožňující navštívit volební místnost

www.odvahavolit.cz
Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu 2020, zdroj: www.mvcr.cz/volby 
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JAK VOLIT BEZPEČNĚ
když MÁTE nařízenou individuální karanténu či izolaci  
z důvodu koronaviru či vám závažné důvody brání  
navštívit volební místnost.

Totožnost prokazujete pouze  
občanským průkazem 
Nelze volit na voličský průkaz
Je dobré mít s sebou potvrzení  
od lékaře či hygienické stanice

Automatický příchod  
speciální komise

Kdo: Lidé, kteří se nachází v pobytovém 
zařízení uzavřeném hygienickou stanicí
Jak: Speciální komise vás sama navštíví
Kdy: Od 1. října 2020 7 hod do 2. října 
2020 18 hod (dle možností komise)
(8. nebo 9. října 2020 pro 2. kolo voleb  
do Senátu)
Kde: Ve vašem pobytovém zařízení
 

Přenosná volební schránka

Kdo: Lidé v karanténě či izolaci,  
kteří nemohou využít drive-in
Jak: Do 1. října 2020 20 hod se přihlaste 
svému krajskému úřadu na speciální 
telefonní lince. Telefonní číslo najdete  
na webových stránkách kraje.
Kdy: Od 2. října 2020 7 hod do 3. října 
2020 14 hod (dle možností komise)
(9. nebo 10. října 2020 pro 2. kolo  
voleb do Senátu)
Kde: Na místě, kde se nacházíte

Přenosná volební schránka

Kdo: Ti, kdo mají závažné důvody  
(dlouhodobá nemoc, úraz apod.)  
znemožňující navštívit volební místnost
Jak: Požádejte obecní úřad nebo volební 
komisi
Kdy: 2. nebo 3. října 2020  
(dle možností komise)
(9. nebo 10. října 2020 pro 2. kolo  
voleb do Senátu)
Kde: Na místě, kde se nacházíte
 

Stanoviště drive-in

Kdo: Všichni v karanténě či izolaci,  
kteří tuto možnost využít mohou
Jak: Volíte z auta na stanovišti drive-in  
v okrese, kde máte trvalý pobyt
Kdy: Středa 30. září 2020 od 7 do 15 hod
(Středa 7. října 2020 od 7 do 15 hod pro  
2. kolo voleb do Senátu)
Kde: Seznam stanovišť drive-in najdete 
na webových stránkách svého kraje


