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KRAJsKÝ UŘno llBERECKEHo KRAJE

Určení telefonního čísla pro podání žádosti oprávněného voliče -
osoby v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-l9 o hlasování

ve volbě prezidenta republiky do zvláštní přenosné volební schránky
a informace související s tímto zvláštním způsobem hlasování

Krajský úřad Libereckého kraje tímto podle ust, § 16 odst. 2 zák. č. 41,1,12022 Sb,, o zvláštních
způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 (dóle jen ,,zók. o zvlóštních
způsobech hlasovóní") v zákonem stanovené lhůtě zveřeiňuie na své internetové schránce
telefonníčíslo

pro dobu: úterý 3. ledna 2023 - čtvrtek 26. ledna 2023; s provozní dobou:

v pondělí od 8:00 hod. do 17:00 hod

v úterý od 8:00 hod. do 14:00 hod.

ve středu od 8:00 hod. do 17:00 hod.

ve čtvrtek od 8:00 hod. do 14:00 hod.

v pátek od 8:00 hod. do 14:00 hod.

poslední den lhůty
- ve čtvrtek L2.ledna2O23

(pro l. kolo volby)
- ve čtvrtek 26.ledna2O23

(pro případné ll. kolo volby)

od 8:00 hod. do 20:00 hod.

na kterém oprávněný volič, tzn,

. státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb (t,j. 14, ledna 2023, pro případné ll,
kolo volby dne 28. ledna 2023)dosáhne věku 18 let; není-li u něj dána překážka ve
výkonu volebního práva spočívajícív omezenísvéprávnosti k výkonu volebního práva;

o pobývající na území Libereckého kraje;

o který ke dni, kdy lze hlasovat zvláštním způsobem hlasování, je osobou v karanténě
nebo izolaci z důvodu covid-19;

může pro účel volbv prezidenta republikv požádat o zaiištění tohoto způsobu hlasování
Krajský úřad Libereckého kraje, tedy v kraji, kde oprávněný volič pobývá.
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o hlasování do zvláštní přenosné volební schránkv lze požádat vÝhradně ien
TELEFONlCKY. v uvedené době, na výše uvedené telefonní číslo Krajského úřadu

Libereckého kraje, a to nejpozději do 2O:OO hod. čtvrtka dne í2. ledna 2023,
pro případné ll. kolo volby nejpozději do 20:OO hod. čtvňka dne 26. ledna 2023.

oprávněný volič ie během telefonátu povinen kraiskému úřadu Libereckého kraie sdělit:
své jméno a příjmení, datum narození, adresu a okres místa trvalého pobytu, adresu místa,
kde pobývó na území Libereckého kroje, a telefonní číslo.

NEBUDOU-Ll splněny výše uvedené podmínky } podle ust. § 16 odst.3 zák. o zvláštních
způsobech hlasování Krajský úřad Libereckého kraje k žádosti nebude přihlížet,

BUDOU-LI splněny výše uvedené podmínky ) Krajský úřad Libereckého kraje oprávněného
voliče, zapíše do seznamu oprávněných osob, kteří požádali o hlasování do zvláštnípřenosné
volebníschránky.

V této souvislosti považujeme za nezbytné uvést, že krajský úřad informaci o voličích, kteří
požádali o hlasovánído zvláštnípřenosné volebníschránkv předá obecním úřadům příslušným
podle místa trvalého pobytu oprávněného voliče. Obecníúřad neprodleně informaci o podání
žádosti oprávněného voliče - osoby v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19 - o hlasování
do zvláštní přenosné volební schránky poskvtne příslušné okrskové volební komisi. která ie
přenese do vÝpisu ze stálého seznamu voličů (u jména voliče doplní poznómky) proto, aby
bylo zabráněno případnému dvojímu hlasování voliče,

Nás!edně komise pro hlasování navštíví oprávněného voliče - žadate!e se zvláštní přenosnou
volební schránkou v místě. kde pobÝvá. a to ve dnech

o pátek í3. |edna 2023, v době od 8:OO do 22:OO hod.

o sobotu 14.ledna 2023, v době od 8:OO do í4:OO hod.
pro hlasovóní do zvláštní přenosné volební schrónky ve druhém
nejdéle o 3 hodiny)

V případě konání ll. kola volby, ve dnech:

o pátek 27. ledna 2023, v době od 8:OO do 22:OO hod.

o sobotu 28. ledna 2023, v době od 8:OO do í4:OO hod.
pro hlasování do zvláštní přenosné volební schrónky ve druhém
nejdéle o 3 hodiny)

nebo

(krajský úřad může dobu
dni voleb prodloužit, a to

nebo

(krajský úřad může dobu
dni voleb prodloužit, a to

Komise pro hlasování poté, co se dostaví do místa, kde pobývá oprávněný volič, a vyzve
oprávněného voliče k hlasování, vvčká neivýše ].0 minut. Nedostaví-li se oprávněný volič k
hlasování v této době, platí, že oprávněný volič hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky odmítnul,
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Pakliže oprávněný volič
,/ se po výzvě komise pro hlasovánído 10 minut k hlasovánídostaví;

komisi pro hlasování předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu, cestovního
průkazu, služebního pasu nebo diplomaticl<ého pasu ČR prokáže svou totožnost, věl< a

adresu místa trvalého pobvtu,

komisi pro hlasování prokáže, že ke dni, kdy probíhá hlasovánízvláštním způsobem -
do zvláštní přenosné volební schránky, ie 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
nahlédnuťí i na displej mobilu obsahujícíSMS, e-mailovou zpróvu apod.);

- popřípadě vyplnía vlastnoručně podepíše před komisípro hlasování čestné prohlášení,
že je v karanténě nebo izolaci, které komise přiložík seznamu oprávněných voličů, kteří
h lasova li;

- 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 oprávněnému voliči hlasování umožněno.

V kladném případě (budou-li splněny všechny výše uvedené podmínky) vydá komise pro
hlasování oprávněnému voliči úřední obálku označenou úředním razítkem Krajského úřadu
Libereckého kraje. Požádá-li o to oprávněný volič, poskytne mu komise pro hlasování také
hlasovací lístky.

Oprávněný volič, kterému byl vydán VOLIČSKÝ PRŮKAZ, ie povinen iei před hlasováním
odevzdat komisi pro hlasování. Voličský průkaz komise přiložík seznamu oprávněných voličů,
kteří hlasovali.

Podle ust. § 26 odst. t zák. o zvláštních způsobech hlasování se fyzická osoba, která je
oprávněným voličem dopustípřestupku 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

spáchánítohoto přestupku lze uložit pokutu do 5 000 Kč.

K projednánípřestupku je příslušný krajský úřad podle místa trvalého pobytu fyzické osoby.

JUDr.liří ruĚrueC, v. r.
vedoucí správního odboru

V Liberci dne 2. ledna 2023
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