
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB HLASOVÁNÍ (drive-in) 

- pro osoby, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu covid-19 

UMÍSTĚNÍ VOLEBNÍCH STANOVIŠŤ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 

pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje  

Volební stanoviště je určeno POUZE pro voliče, který: 

• má právo volit do Zastupitelstva Středočeského kraje  
• byla mu nařízena karanténa nebo izolace z důvodu covid-19 

• má trvalý pobyt na území okresu, pro který je volební stanoviště zřízeno 

• přijede k volebnímu stanovišti motorovým vozidlem. 

Drive-in hlasování bude probíhat ve středu 30. 9. 2020 od 7:00 do 15:00 hodin. 

Přehled obcí okresu Mělník  

Býkev, Byšice, Cítov, Čakovičky, Čečelice, Dobřeň, Dolany, Dolní Beřkovice, Dolní Zimoř, Dřínov, Horní 

Počaply, Hořín, Hostín u Vojkovic, Hostín, Chlumín, Chorušice, Chvatěruby, Jeviněves, Kadlín, Kanina, 

Kly, Kojetice, Kokořín, Kostelec nad Labem, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Ledčice, Lhotka, Liběchov, 

Libiš, Liblice, Lobeč, Lužec nad Vltavou, Malý Újezd, Medonosy, Mělnické Vtelno, Mělník, Mšeno, 

Nebužely, Nedomice, Nelahozeves, Neratovice, Nosálov, Nová Ves, Obříství, Olovnice, Ovčáry, 

Postřižín, Řepín, Spomyšl, Stránka, Střemy, Tišice, Tuhaň, Tupadly, Újezdec, Úžice, Velký Borek, 

Veltrusy, Vidim, Vojkovice, Vraňany, Všestudy, Všetaty, Vysoká, Zálezlice, Zlončice, Zlosyň, Želízy. 

Postup při hlasování na stanovišti (drive-in) 

• volič přijede na volební stanoviště v okrese, v němž má trvalý pobyt, na jiném stanovišti 
mu nebude hlasování umožněno 

• volič je po celou dobu v motorovém vozidle, kontakt s voličem bude zprostředkovávat 
voják 

• zapisovatel ověří totožnost voliče z platného občanského průkazu (ověření totožnosti 
jiným způsobem, např. cestovním pasem nebo řidičským průkazem není přípustné) 

• zapisovatel ověří věk voliče – je narozen 3. 10. 2002 a dříve,  
• zapisovatel ověří, zda voliči byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění 

Covid-19 

Doporučuje se vzít si na drive-in potvrzení od lékaře či hygienické stanice o nařízené 

karanténě / izolaci: 

• karanténu nebo izolaci nařídila Krajská hygienická stanice rozhodnutím 

• karanténu nebo izolaci nařídil praktický lékař formou e-neschopenky 

• karanténu nařídil praktický lékař a vydal o tom speciální potvrzení. 
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