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Informace k hlasování u volebního stanoviště (tzv. „drive-in“) 
pro oprávněné voliče – osoby v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19  

 
 

 

Krajský úřad Libereckého kraje tímto informuje o zvláštním způsobu hlasování – hlasování u 
volebního stanoviště podle ust. § 7 a násl. zák. č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech 
hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 (dále jen „zák. o zvláštních způsobech 
hlasování“):   
 
V každém okresním městě Libereckého kraje (tj. v České Lípě, v Liberci, v Jablonci nad Nisou a 
v Semilech) je pro daný okres Krajským úřadem Libereckého kraje  zřízeno 1 volební stanoviště, 
kde bude moci využít svého práva hlasovat oprávněný volič [občan ČR, který alespoň druhý 
den volby (t.j. 14. ledna 2023, pro případné II. kolo volby dne 28. ledna 2023) dosáhne věku 18 
let, který je osobou v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19]   

a) pakliže má adresu místa trvalého pobytu na území okresu, pro nějž bylo volební 
stanoviště zřízeno 

NEBO 

b) kterému  byl vydán voličský průkaz (tedy bez ohledu na to, ve kterém okrese ČR má 
adresu místu trvalého pobytu, případně bez ohledu na to, že na území ČR není 
k trvalému pobytu přihlášen).  

 
V souladu s ust. § 8 odst. 3 zák. o zvláštních způsobech hlasování Krajský úřad Libereckého 
kraje na své internetové stránce  https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2023-volba-

prezidenta/08-hlasovani-zvlastni-zpusoby-tzv-covid-volba dne 27.12.2022 zveřejnil informace: 

„A. Seznam 4 volebních stanovišť LK“   a  

„B. Mapový zákres a fota 4 volebních stanovišť LK“  
 

Hlasovat u volebního stanoviště lze pouze ve středu dne 11. ledna 2023 (v případě 

konání II. kola volby také ve středu dne 25. ledna 2023)  v době  od 8:00 hod 

do 17:00 hod.,  a to  výlučně ze silničního motorového vozidla, kterým se oprávněný volič 

(osoba v izolaci / karanténě z důvodu covid-19) ve stanovené době k volebnímu stanovišti 
dostaví, aniž by byl povinen se předem jakkoliv nahlašovat. Z jednoho silničního motorového 
vozidla může hlasovat více oprávněných voličů. (Z motorového vozidla oprávněný volič u 
volebního stanoviště nebude vystupovat.) 
 
Při příjezdu k volebnímu stanovišti a odjezdu od něj se řidič silničního motorového vozidla řídí 
pokyny komise pro hlasování a příslušníků Policie České republiky dohlížejících na provoz u 
volebního stanoviště. 
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Oprávněný volič, tzn.  

 státní občan ČR, který alespoň druhý den volby (t.j. dne 14. ledna 2023, v případě konání II. 

kola volby dne 28. ledna 2023) dosáhne věku 18 let; není-li u něj dána překážka ve výkonu 
volebního práva spočívající v omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva; 

 má-li adresu místa trvalého pobytu na území okresu, pro nějž bylo volební stanoviště zřízeno 
(Seznam obcí Libereckého kraje a jejich zařazení pro jednotlivá volební stanoviště je  uveden 
závěrem tohoto textu) NEBO kterému byl vydán voličský průkaz; 

 který se ve stanovené době (dne 11. ledna 2023, v případné konání II. kola volby dne 25. ledna 
2023 v době 8:00 - 17:00 hod.) dostavil k hlasování u volebního stanoviště  silničním 
motorovým vozidlem; 

 který komisi pro hlasování prokázal státní občanství ČR, svou totožnost, věk a adresu místa 
trvalého pobytu, a to předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu, cestovního 
průkazu, služebního pasu nebo diplomatického pasu ČR;  

 který komisi pro hlasování prokázal, že ke dni, kdy probíhá hlasování zvláštním způsobem - u 
volebního stanoviště, je osobou v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19, a to  

 potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské 
hygienické stanice anebo jiným věrohodným způsobem (v listinné podobě; umožněním 
nahlédnutí i na displej mobilu obsahující SMS, e-mailovou zprávu apod.);   

 popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíše před komisí pro hlasování čestné prohlášení, 
že je v karanténě nebo izolaci, které komise přiloží k seznamu oprávněných voličů, kteří 
hlasovali; 

 za osobu v karanténě nebo izolaci se považuje též osoba, která se prokáže listinným nebo 
elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího 
onemocnění covid-19. 

 
bude komisí pro hlasování zapsán do Seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali u volebního 
stanoviště,  bude mu vydána úřední obálka označená razítkem krajského úřadu (požádá-li, 
komise pro hlasování mu poskytne hlasovací lístky) a bude mu umožněno hlasování ve volbě 
prezidenta republiky.  
 
Oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz, je povinen jej před hlasováním odevzdat 
komisi pro hlasování. Voličský průkaz komise přiloží k seznamu oprávněných voličů, kteří 
hlasovali. 
 
 

V této souvislosti považujeme za nezbytné uvést, že krajský úřad informace o oprávněných 
voličích, kteří u volebního stanoviště hlasovali, předá obecním úřadům příslušným podle místa 
trvalého pobytu oprávněného voliče. Obecní úřad neprodleně informaci o oprávněném voliči, 
který hlasoval u volebního stanoviště přenese do výpisu ze stálého seznamu voličů určeného 
pro příslušnou okrskovou volební komisi (u jména voliče doplní poznámky) proto, aby bylo 
zabráněno případnému dvojímu hlasování daného voliče. 
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Podle ust. § 26 odst. 1 zák. o zvláštních způsobech hlasování se fyzická osoba, která je 
oprávněným voličem dopustí přestupku tím, že  

a) hlasuje podle zák. o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta více než jednou, 

b) hlasuje ve volbě prezidenta některým ze zvláštních způsobů hlasování podle zák. o 
zvláštních způsobech hlasování a zároveň způsobem podle volebního zákona, nebo 

c) požádá pro volbu prezidenta o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky podle 
tohoto zákona více než jednou nebo až poté, kdy odhlasovala jiným zvláštním způsobem 
hlasování podle zák. o zvláštních způsobech hlasování. 

Za spáchání přestupku podle písm. a) a b) lze uložit pokutu do 10 000 Kč. Za spáchání přestupku 
podle písm. c) lze uložit pokutu do 5 000 Kč. 
 
Podle ust. § 26 odst. 2 zák. o zvláštních způsobech hlasování se fyzická osoba, která je 
oprávněným voličem, dále dopustí přestupku tím, že úmyslně uvede v čestném prohlášení 
podle § 3 odst. 2 zák. o zvláštních způsobech hlasování nesprávný nebo neúplný údaj. Za 
spáchání tohoto přestupku lze uložit pokutu do 5 000 Kč. 
 
K projednání přestupku je příslušný krajský úřad podle místa trvalého pobytu fyzické osoby. 
 
 
 
 
 
 
S případnými dotazy se lze obracet na č.  48 5226 434. 

 
 
 
 
 
 
V Liberci dne  27. prosince 2022 

     JUDr. Jiří NĚMEC, v. r.    
vedoucí správního odboru 
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Seznam obcí Libereckého kraje a jejich zařazení pro jednotlivá (okresní) volební stanoviště: 
 
Volební stanoviště pro okres ČESKÁ LÍPA                          Volební stanoviště pro okres LIBEREC 

Poř. 
č. 

Určeno pro oprávněné voliče 
s trvalým pobytem v obci 

 

Poř. 
č. 

Určeno pro oprávněné voliče 
s trvalým pobytem v obci 

 
1. Bezděz  1. Bílá 
2. Blatce  2. Bílý Kostel nad Nisou 
3. Blíževedly  3. Bílý Potok 
4. Bohatice  4. Bulovka 
5. Brniště  5. Cetenov 
6. Cvikov  6. Černousy 
7. Česká Lípa  7. Český Dub 
8. Doksy   8. Čtveřín 
9. Dubá  9. Dětřichov 

10. Dubnice  10. Dlouhý Most 
11. Hamr na Jezeře  11. Dolní Řasnice 
12. Holany  12. Frýdlant 
13. Horní Libchava  13. Habartice 
14. Horní Police  14. Hejnice 
15. Chlum  15. Heřmanice 
16. Chotovice  16. Hlavice 
17. Jestřebí  17. Hodkovice nad Mohelkou 
18. Kamenický Šenov  18. Horní Řasnice 
19. Kozly  19. Hrádek nad Nisou 
20. Kravaře  20. Chotyně 
21. Krompach  21. Chrastava 
22. Kunratice u Cvikova  22. Jablonné v Podještědí 
23. Kvítkov  23. Janovice v Podještědí 
24. Luka  24. Janův Důl 
25. Mařenice  25. Jeřmanice 
26. Mimoň  26. Jindřichovice pod Smrkem 
27. Noviny pod Ralskem  27. Kobyly 
28. Nový Bor  28. Krásný Les 
29. Nový Oldřichov  29. Kryštofovo Údolí 
30. Okna  30. Křižany 
31. Okrouhlá  31. Kunratice 
32. Pertolitce pod Ralskem  32. Lázně Libverda 
33. Polevsko  33. Lažany 
34. Provodín  34. Liberec 
35. Prysk  35. Mníšek 
36. Radvanec  36. Nová Ves 
37. Ralsko  37. Nové Město pod Smrkem 
38. Skalice u České Lípy  38. Oldřichov v Hájích 
39. Skalka u Doks  39. Osečná 
40. Sloup v Čechách  40. Paceřice 
41. Slunečná  41. Pěnčín 
42. Sosnová  42. Pertoltice 
43. Stráž pod Ralskem  43. Proseč pod Ještědem 
44. Stružnice  44. Příšovice 
45. Stvolínky  45. Radimovice 
46. Svojkov  46. Raspenava 
47. Svor  47. Rynoltice 
48. Tachov  48. Soběslavice 
49. Tuhaň  49. Stráž nad Nisou 
50. Velenice  50. Světlá pod Ještědem 
51. Velký Valtinov  51. Svijanský Újezd 
52. Volfartice  52. Svijany 
53. Vrchovany  53. Sychrov 
54. Zahrádky  54. Šimonovice 
55. Zákupy  55. Višňová 
56. Žandov  56. Vlastibořice 
57. Ždírec  57. Všelibice 

   58. Zdislava 

   59. Žďárek 
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Volební stanoviště pro okres JABLONEC NAD NISOU            Volební stanoviště pro okres SEMILY 
 

Poř. 
č. 

Určeno pro oprávněné voliče 
s trvalým pobytem v obci 

 

 

Poř. 
č. 

Určeno pro oprávněné voliče 
s trvalým pobytem v obci  

1. Albrechtice v Jizerských horách  1. Bělá  
2. Bedřichov  2. Benecko  
3. Dalešice  3. Benešov u Semil  
4. Desná  4. Bozkov  
5. Držkov  5. Bradlecká Lhota  
6. Frýdštejn  6. Bukovina u Čisté  
7. Harrachov  7. Bystrá nad Jizerou  
8. Jablonec nad Nisou  8. Čistá u Horek  
9. Janov nad Nisou  9. Háje nad Jizerou  

10. Jenišovice  10. Holenice  
11. Jílové u Držkova  11. Horka u Staré Paky  
12. Jiřetín pod Bukovou  12. Horní Branná  
13. Josefův Důl  13. Hrubá Skála  
14. Koberovy  14. Chuchelna  
15. Kořenov  15. Jablonec nad Jizerou  
16. Líšný  16. Jesenný  
17. Loužnice  17. Jestřábí v Krkonoších  
18. Lučany nad Nisou  18. Jilemnice  
19. Malá Skála  19. Kacanovy  
20. Maršovice  20. Karlovice  
21. Nová Ves nad Nisou  21. Klokočí  
22. Pěnčín  22. Košťálov  
23. Plavy  23. Kruh  
24. Pulečný  24. Ktová  
25. Radčice  25. Levínská Olešnice  
26. Rádlo  26. Libštát  
27. Rychnov u Jablonce nad Nisou  27. Lomnice nad Popelkou  
28. Skuhrov  28. Loučky  
29. Smržovka  29. Martinice v Krkonoších  
30. Tanvald  30. Mírová pod Kozákovem  
31. Velké Hamry  31. Modřišice  
32. Vlastiboř  32. Mříčná  
33. Zásada  33. Nová Ves nad Popelkou  
34. Zlatá Olešnice  34. Ohrazenice  
35. Železný Brod   35. Olešnice  

    36. Paseky nad Jizerou  
    37. Peřimov  
    38. Poniklá  
    39. Přepeře  
    40. Příkrý  
    41. Radostná pod Kozákovem  
    42. Rakousy  
    43. Rokytnice nad Jizerou  
    44. Roprachtice  
    45. Rovensko pod Troskami  
    46. Roztoky u Jilemnice  
    47. Roztoky u Semil  
    48. Semily  
    49. Slaná  
    50. Stružinec  
    51. Studenec  
    52. Svojek  
    53. Syřenov  
    54. Tatobity  
    55. Troskovice  
    56. Turnov  
    57. Veselá  
    58. Víchová nad Jizerou  
    59. Vítkovice  
    60. Všeň  
    61. Vyskeř  
    62. Vysoké nad Jizerou  
    63. Záhoří  
    64. Žernov  

 


