
PARDUBICKÝ KRAJ 
 

Krajský ú řad 
 

Ing. Jaroslav Folprecht 
ředitel  

 
 

Pardubice 21. září 2020 
Čj. KrÚ 68 706/2020  

 

V souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech 
hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, 

i n f o r m u j i   v o l i č e  

o telefonních číslech pro p říjem žádostí o hlasování do zvláštní p řenosné volební 
schránky  

Tento způsob hlasování je určen voličům, kteří jsou evidováni jako osoby v karanténě nebo 
izolaci nařízené podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví, a to z důvodu ochrany 
veřejného zdraví před onemocněním covid-19, a kteří nemohli z vážných důvodů využít 
hlasování u volebního stanoviště Drive-In. 

Tato možnost hlasování se vztahuje i na voliče ve zdravotnickém, sociálním či obdobném 
zařízení, které není uzavřeno, pokud mu byla nařízena karanténa/izolace z důvodu ochrany 
před onemocněním covid-19.  

Telefonní čísla pro příjem žádostí jsou tato: 
 

• 702 127 641 
• 702 126 717  

 
Příjem žádostí na uvedených telefonních číslech bude probíhat v pracovní dob ě 
Krajského ú řadu Pardubického kraje, tj.: 
 
STŘEDA 23. 9. 2020 8:00 – 17:00 
ČTVRTEK 24. 9. 2020 8:00 – 15:30 
PÁTEK 25. 9. 2020 8.00 – 15:30 
 
ÚTERÝ 29. 9. 2020 8:00 – 15:30 
STŘEDA 30. 9. 2020 8:00 – 17:00 
ČTVRTEK 1. 10. 2020 8:00 – 20:00 
 
Ve ČTVRTEK dne 1. 10. 2020 bude p říjem telefonických žádostí zajišt ěn do 20:00 
hodin. Tento den je posledním dnem pro p říjem uvedených žádostí.  
 
 

 



Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 466 026 122,  e-mail: jaroslav.folprecht@pardubickykraj.cz 

 

 
 
V rámci telefonního hovoru po Vás budou žádány následující informace: 
 

• jméno, příjmení a datum narození 
• adresa trvalého pobytu 
• místo, kde pobýváte (musí se jednat o místo v Pardubickém kraji) 
• zda jste v karanténě nebo izolaci 
• kontaktní telefonní číslo 

 
 

 

 

 

Ing. Jaroslav Folprecht, v. r. 
     podepsáno elektronicky 
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