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I N F O R M A C E    P R O    P A C I E N T Y 
 

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR  

a 

volby do zastupitelstev krajů 2020 

 
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 

Datum konání: 

Pátek   2. října 2020  14:00 - 22:00 hodin 

Sobota  3. října 2020  8:00 - 14:00 hodin 

 

Případné II. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se bude konat ve dnech 9. a 10. října 

2020 ve stejném čase jako při konání I. kola voleb. 

 

V našem volebním obvodě – /č.44 – Chrudim/ nejsou v r. 2020 volby do 1/3 Senátu 

Parlamentu ČR vyhlášeny.  

 

Pokud bude v Nemocnici Havlíčkův Brod v den voleb hospitalizovaný volič, který má trvalé 

bydliště ve volebním obvodě, kde jsou volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR vyhlášeny 

(přehled obvodů – viz. níže), může takový volič Nemocnici Havlíčkův Brod požádat o 

propustku (vycházku), aby mohl realizovat své volební právo ve svém volebním obvodu. 

Toto je samozřejmě možné pouze v případě, že to voličův aktuální zdravotní stav dovolí. 

Dopravu do svých volebních místností si pacienti zajišťují sami a na své náklady. 

 

Seznam volebních obvodů pro volby do Senátu ve dne 2. a 3. října 2020 a 9. a 10. října 2020  

3 Cheb 45 Hradec Králové 

6 Louny 48 Rychnov nad Kněžnou 

9 Plzeň-město 51 Žďár nad Sázavou 

12 Strakonice 54 Znojmo 

15 Pelhřimov 57 Vyškov 

18 Příbram 60 Brno-město 

21 Praha 5 63 Přerov 

24 Praha 9 66 Olomouc 

27 Praha 1 69 Frýdek-Místek 

30 Kladno 72 Ostrava-město 

33 Děčín 75 Karviná 

36 Česká Lípa 78 Zlín 

39 Trutnov 81 Uherské Hradiště 

42 Kolín  

 

Volby do zastupitelstev krajů 

 

Datum konání: 

Pátek   2. října 2020  14:00 - 22:00 hodin 

Sobota  3. října 2020  8:00 - 14:00 hodin 

 

Volič, který si pro účely voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina vyřídil voličský průkaz a 

ve dny voleb bude hospitalizován v Nemocnici Havlíčkův Brod, může na tento voličský 
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průkaz v nemocnici hlasovat do přenosné volební schránky. Volič musí mít trvalý pobyt 

v územním obvodu Kraje Vysočina. Ve dnech voleb může v nemocnici do přenosné 

schránky hlasovat i ten volič, který má trvalý pobyt v okrsku č. 3. – přehled viz. níže. 

Voliči s trvalým pobytem v jiném kraji může být vystavena propustka (vycházka) – 

pokud to samozřejmě zdravotní stav voliče dovolí - pro možnost realizovat své volební 

právo ve svém volebním okrsku.  

Dopravu do svých volebních místností si pacienti zajišťují sami a na své náklady. 

 

Okrsková volební komise – okrsek č. 3 -  s přenosnou volební schránkou je do 

Nemocnice Havlíčkův Brod domluvena na pátek 2. října 2020 v odpoledních hodinách. 

 

Volební okrsek č. 3 

Havlíčkova (2219, 2220, 2223, 2225, 2226, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2245, 2253, 2267, 

2271, 2297, 2301, 2302, 2303, 2569, 2850, 2851, 2852, 2862, 3575, 3585, 3586, 3618, 3656, 

3734, 3735, 3784, 3970), Hrnčířská, Husova (2119, 2272, 2365, 2373, 2590, 2621, 2624), 

Jahodova, Ledečská (2134, 2597, 2600, 2734, 2735, 2844, 2916, 2919, 2920, 2934, 3147, 

3680), Masarykova (2192, 2208, 2838, 3822), Nerudova (2246, 2247, 2258, 2273, 2390, 

2392), Pujmanové, Stamicova (2416, 2525, 2526, 2528), Šubrtova, Tylova, U Rybníčku, 

Vančurova (2591, 2603, 2868, 2870), Vrchlického (2241, 2274, 2275, 2276, 2277, 2279, 

2286, 2291, 2292, 2298, 2385, 2388, 2477, 2539, 2554, 2556, 2757, 2839, 2913, 2956, 2969), 

Za Hrnčírnou, Zahradnického (2386, 2470, 2580, 2750, 2751, 2790) MATEŘSKÁ ŠKOLA, 

Zahradnického 2867 

 

Voličské průkazy 

 

Žádost o vydání voličských průkazů 

- vyřizují obecní úřady dle trvalého bydliště voliče 

- žádost může být podána: 

 v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě 

zaslané prostřednictvím datové schránky, doručena obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů 

přede dnem voleb, tj. do 25. září 2020 

 osobně – nejpozději do 30. září 2020, 16:00 hodin, kdy je uzavřen stálý seznam 

voličů. 

 

Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není žádný předepsaný formulář. 

Žádost by měla obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresu trvalého pobytu 

a případně žádaný způsob doručení voličského průkazu.  

 

Ověření podpisu na žádosti je zdarma. Ověření zde v Havlíčkově Brodě provádí Městský úřad 

V Rámech 1855, podatelna. 

 

Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 17. září 2020, osobně 

voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o 

vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 

 

Vystavení voličského průkazu, Městský úřad Havlíčkův Brod: 

Irena Švecová, tel.: 569 497 334, e-mail: isvecova@muhb.cz 

Ivana Čonková, tel.: 569 497 332, e-mail: iconkova@muhb.cz 

mailto:isvecova@muhb.cz
mailto:iconkova@muhb.cz
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Informace pro voliče hospitalizované v nemocnici s nařízenou izolací/karanténou z 

důvodu onemocnění covid-19: 
 - hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 

 

Oprávněný volič s nařízenou  karanténou či izolací z důvodu onemocnění covid-19 může 

nejpozději do čtvrtka 1.10.2020 do 20.00 hodin požádat krajský úřad o hlasování do zvláštní 

přenosné volební schránky.  

 

Oprávněný volič = volič má trvalý pobyt a pobývá na území kraje, pro který byla komise pro 

hlasování zřízena (může volit ve volbách do zastupitelstev krajů) nebo má trvalý pobyt na 

území senátního volebního obvodu zasahujícího na území kraje, pro který byla komise pro 

hlasování zřízena, a na území tohoto senátního volebního obvodu také pobývá (může volit ve 

volbách do Senátu).  

 

Za oprávněným voličem se následně dostaví komise pro hlasování s přenosnou volební 

schránkou a umožní mu hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, a to v pátek dne 

2.10.2020 v rozmezí od 7.00 hodin do 22.00 hodin nebo v sobotu 3.10.2020 v rozmezí od 

7.00 hodin do 14.00 hodin. 

 

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze 

zapisovatele jmenovaného krajským úřadem a tří vojáků. Speciální hlasovací komise bude 

vybavena ochrannými obleky a dalšími ochrannými a hygienickými pomůckami.  

 

Volič se prokáže platným občanským průkazem a současně i potvrzením o karanténě/izolaci z 

důvodu covid-19, má-li ho volič u sebe, poté obdrží od komise úřední obálku, případně 

hlasovací lístky pro volby, v nichž je oprávněn hlasovat.  

 

Volič si před hlasováním nasadí roušku a vydezinfikuje ruce (dezinfekci na ruce má k 

dispozici komise); pokud má, použije vlastní psací potřeby, případně mu je poskytne komise.  

 

 

 

 

Mgr. Kamila Mrtková 

zdravotně sociální pracovnice Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace 


