
Informace k volbám 
 

Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má občan ČR, který alespoň 2. den voleb 
dosáhne věku nejméně 18 let. 
 
Způsob hlasování  
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. Každá volební strana je uvedena na samostatném hlasovacím lístku. Volič proto 
vybere hlasovací lístek té strany, které chce odevzdat svůj hlas. Na vybraném hlasovacím lístku může 
volič nanejvýš 4 kandidátům udělit přednostní hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. 
 
Voličské průkazy pro hlasování v jiném než svém volebním okrsku vydává Městský úřad Slavkov u 
Brna, matrika, Palackého nám. 64. O vydání voličského průkazu lze požádat osobně do středy 
6.10.2021 do 16 hodin nebo písemně s ověřeným podpisem (popř. prostřednictvím datové schránky) 
ve lhůtě do pátku 1.10.2021. 
 
Hlasování ve volebních místnostech proběhne za zpřísněných hygienických opatření, voliči jsou 
povinni vstupovat s rouškou (či jinou ochranou dýchacích cest), volební komise může voliče vyzvat ke 
krátkému sejmutí roušky z důvodu ověření totožnosti. Volební místnosti budou průběžně 
dezinfikovány, voličům však doporučujeme přinést si vlastní psací potřeby pro úpravu volebních lístků 
nebo si hlasovací lístek upravit předem. Nezbytné bude i dodržování 2m odstupů. 
 
Podrobné informace k volbám lze nalézt na webu ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/volby/. 
 
Zvláštní způsoby hlasování osob s nařízenou karanténou nebo izolací z důvodu COVID-19 podle 
zákona 269/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů, (netýká se karantény nebo 
izolace z jiného důvodu) 
Volební stanoviště pro hlasování z auta (drive-in) je umístěno na adrese Vyškov, parkoviště nám. Čsl. 
armády u pivovaru (vedle Rotundy), vjezd a výjezd z ulice Československé armády proti bráně 
pivovaru.  
GPS: 49.2764181N, 16.9987492E 
 

 
Hlasování na tomto stanovišti bude probíhat ve středu 6.10.9.2021 od 8:00 hod do 17:00 hod. 
 

https://www.mvcr.cz/volby/


Pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky z důvodu karantény nebo izolace kontaktujte 
krajský úřad na telefonních číslech 734 792 793  a  702 238 783, která budou v provozu od 27.9. do 
7.10.2021 (podrobnosti na webu jmk.cz). 
 
Pro hlasování při pobytu v pobytovém zařízení, které bylo orgány hygieny uzavřeno z důvodu 
COVID-19 není potřeba se jednotlivě nahlašovat, zvláštní volební komise zřízená krajským úřadem 
takové zařízení navštíví automaticky. 
 
BF 

https://www.jmk.cz/content/17800

