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Aktualizace informace k volbám – změna telefonních kontaktů pro žádosti o hlasování 
do zvláštní přenosné volební schránky  

V dopise ze dne 21.12.2022 č.j. KUOK 133147/2022 jsme Vás informovali o telefonních 
kontaktech, na kterých bude moci volič v izolaci z důvodu nemoci Covid-19 požádat 
o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Z technickoorganizačních důvodů došlo 
ke změně telefonních kontaktů pro telefonické podání žádosti o hlasování do zvláštní 
přenosné volební schránky, viz. telefonní kontakty uvedené níže. 

Pokud volič v izolaci (karanténě) z důvodu nemoci covid-19 nemůže hlasovat na volebním 
stanovišti, může požádat Krajský úřad Olomouckého kraje o hlasování do zvláštní přenosné 
volební schránky na telefonních číslech:  

608 413 312 a 720 513 896.  

Telefonní čísla budou zprovozněna ve středu 4. 1. 2023. Voliči mohou požádat o hlasování 
do zvláštní přenosné volební schránky pouze telefonicky. Učinit tak mohou: 

04.01.2023 08:00 - 17:00 hod.  
05.01.2023 08:00 - 14:00 hod.  
06.01.2023  08:00 - 14:00 hod.  
09.01.2023 08:00 - 17:00 hod.  
10.01.2023 08:00 - 15:00 hod.  
11.01.2023  08:00 - 17:00 hod.  
ve čtvrtek 12. 1. 2023 v době od 8:00 hod. do 20:00 hod.  

V případě konání druhého kola volby prezidenta budou moci uvedení voliči telefonicky žádat 
o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky: 

18.01.2023 08:00 - 17:00 hod.  
19.01.2023 08:00 - 14:00 hod.  
20.01.2023  08:00 - 14:00 hod.  
23.01.2023 08:00 - 17:00 hod.  
24.01.2023 08:00 - 15:00 hod.  
25.01.2023  08:00 - 17:00 hod.  
ve čtvrtek 26. 1. 2023 v době od 8:00 hod. do 20:00 hod.  



Podle ust. § 16 odst. 2 zákona č. 411/2022 Sb. obecní úřad zveřejní neprodleně 
informaci o telefonních číslech, na kterých může volič požádat o hlasování do zvláštní 
přenosné volební schránky na úřední desce, popřípadě i způsobem v místě 
obvyklým. 

S pozdravem 

Ing. Peter Garláthy 
vedoucí oddělení 
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