
Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné 
volební schránky 
  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 

411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023   

zveřejňuje telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební 

schránky:  

 

Telefonní číslo: 702 231 763  
 

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky zajišťuje komise pro hlasování pro 

oprávněné voliče (tj. osoby, které jsou voličem podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 

prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve 

znění pozdějších předpisů a zároveň jsou v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění covid-19) 

pobývající na území kraje, pro který byla komise pro hlasování zřízena.  

 

O hlasování do zvláštní přenosné volební schránky při I. kole volby prezidenta může 

oprávněný  volič požádat na shora uvedeném telefonním čísle v době:  

03.01.2023      8:00 - 14:00  

04.01.2023      8:00 - 17:00 

05.01.2023      8:00 - 14:00 

06.01.2023      8:00 - 14:00 

09.01.2023      8:00 - 17:00 

10.01.2023      8:00 – 14:00 

11.01.2023      8:00 – 17:00 

nejpozději ve čtvrtek 12.01.2023   8:00 – 20:00  

Hlasování do zvláštní přenosné volební hlasovací schránky bude probíhat v pátek 13.01.2023 

(8:00 - 22:00) a v sobotu 14.01.2023 (8:00 - 14:00).  

 

 

V případě konání II. kola volby prezidenta může oprávněný volič o hlasování do zvláštní 

přenosné volební schránky požádat na shora uvedeném telefonním čísle v době: 

17.01.2023     8:00 – 14:00 

18.01.2023     8:00 – 17:00 

19.01.2023     8:00 – 14:00 

20.01.2023     8:00 – 14:00 

23.01.2023     8:00 – 17:00 

24.01.2023     8:00 – 14:00 

25.01.2023     8:00 – 17:00 

nejpozději ve čtvrtek 26.01.2023   8:00 – 20:00   

Hlasování do zvláštní přenosné volební hlasovací schránky bude probíhat v pátek 27.01.2023 

(8:00 - 22:00) a v sobotu 28.01.2023 (8:00 - 14:00).  

 

 

Při podání telefonické žádosti volič sdělí: jméno a příjmení, datum narození, adresu a okres 

místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území Královéhradeckého kraje, telefonní 

číslo.  


