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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Oddělení ostatních správních činností  
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

tel.: 564 602 179, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 
 

Informace k volbám  

Krajský úřad Kraje Vysočina podle § 9 odst. 3 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech 
hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, na svých webových 
stránkách zveřejnil informaci o umístění volebních stanovišť (dále jen „drive-in stanoviště“) pro 
voliče, kteří jsou v karanténě nebo izolaci. U drive-in stanovišť bude hlasování probíhat dne 
30. 9. 2020 od 7 do 15 hodin.  

Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Jihlava:  
P+R parkoviště na ulici Žižkova v Jihlavě https://1url.cz/Qz4OQ 

Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Havlíčkův 
Brod: parkovací plocha u koupaliště na ulici Chotěbořská v Havlíčkově Brodě 
https://1url.cz/Nz4OW  

Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Pelhřimov, pro 
volební obvod č. 15: parkovací plocha u zimního stadionu v Pelhřimově (příjezd z ulice 
Křemešnická) https://1url.cz/az4Ow  

Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Třebíč: 
parkoviště u tělocvičny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa na ulici Otmarova v Třebíči 
https://1url.cz/Az4ON  

Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Žďár nad 
Sázavou, pro volební obvod č. 51: rychlobruslařský ovál na ulici Jungmannova ve Žďáru 
nad Sázavou https://1url.cz/hz4Oq  

Pro volební obvody č. 15 a 51 v případě konání druhého kola voleb do Senátu předpokládáme 
umístění ve stejných lokalitách. 

Informaci o umístění drive-in stanovišť rovněž naleznete zde https://www.kr-vysocina.cz/krajske-
volby-krajsky-urad-pripravuje-hlasovani-z-auta/d-4103082/p1=109043.  

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 
 OOSČ 1051/2019 

KUJI 91898/2020 
Mgr. Ivana Schimmerová 
564 602 179 

23. 9. 2020 

 
Určeno Magistrátu města Jihlavy, všem 
městským a obecním úřadům a úřadům 
městysů Kraje Vysočina 

https://1url.cz/Qz4OQ
https://1url.cz/Nz4OW
https://1url.cz/az4Ow
https://1url.cz/Az4ON
https://1url.cz/hz4Oq
https://www.kr-vysocina.cz/krajske-volby-krajsky-urad-pripravuje-hlasovani-z-auta/d-4103082/p1=109043
https://www.kr-vysocina.cz/krajske-volby-krajsky-urad-pripravuje-hlasovani-z-auta/d-4103082/p1=109043


 

  
Čís. jednací: OOSČ 1051/2019 

   KUJI 91898/2020 
Strana: 2 

Voliči, kteří jsou v karanténě nebo izolaci a nemohou ze závažných důvodů využít možnosti 
hlasovat na drive-in stanovišti a budou chtít hlasovat v místě svého bydliště, mohou se obrátit  
na krajský úřad prostřednictvím telefonní linky 564 602 605. Volič požádá krajský úřad  
o návštěvu zvláštní volební komise, přičemž hlasování v místě bydliště bude probíhat ve dnech 
2. 10. 2020 od 7 do 22 hod. a 3. 10. 2020 od 7 do 14 hodin. 

Žádáme Vás, abyste členům okrskové volební komise předali Hygienická a protiepidemická 
opatření při organizaci voleb - Pravidla pro obecní úřady a okrskové volební komise a zejména 
je poučili o nutnosti dodržování těchto pravidel. https://www.kr-vysocina.cz/hygienicka-a-
protiepidemicka-opatreni-ve-volebnich-mistnostech/d-4103051/p1=107469  

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně použití volebních obálek uvádíme, že  

modré obálky slouží výhradně pro roznos hlasovacích lístků (v případě voleb do Senátu 
Parlamentu ČR se do jedné modré obálky vloží obě sady hlasovacích lístků, tzn. pro volby do 
zastupitelstev krajů i do Senátu Parlamentu ČR) 

šedé obálky formátu C4 – jsou určeny pro volby do zastupitelstev krajů 

Pro okres Pelhřimov a Žďár nad Sázavou, kde proběhnou i volby do Senátu Parlamentu ČR 
žluté obálky formátu C5 – jsou určeny pro první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR 
šedé obálky formátu C5 – jsou určeny pro druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. 

 

S pozdravem  
 
 
 
 
Mgr. David Marek 
vedoucí oddělení ostatních správních činností  
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