
Informace k volbám v Měříně 

Krajské a senátní volby proběhnou na území celé republiky o víkendu 2. a 3. října 2020, 

případně pro druhé kolo voleb do Senátu 9. a 10. října 2020. 

Vstup do volebních místností bude povolen pouze v roušce, komise ve volebních místnostech 

bude vybavena rouškami i rukavicemi.  

Lidé s komisí i s ostatními voliči budou muset komunikovat pouze z bezpečné vzdálenosti. 

Z tohoto důvodu budou okrsky rozděleny následovně: 

Volební okrsek č. 1 – zasedací místnost radnice (nad knihovnou, vchod ze dvora) 

ulice: Balinka, Blízkovská, Brněnská, Černická, Družstevní, Jihlavská, Na Nivech, Náměstí, 

Nová, Otínská 

 

Volební okrsek č. 2 – obřadní síň radnice  

ulice: Luční, Pod Dálnicí, Poštovní, Příčná, Růžová, U Hřiště, Ve Vrbí, Zabrána, Zahradní, Za 

Hřbitovem, Zarybník, Pustina 

 

 

Hlasovací lístky budou voličům doručeny na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 29. 9. 

2020 a budou také k dispozici ve všech volebních místnostech, do kterých budou mít občané 

přístup pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest. 

 

Hlasovací lístky pro případné druhé kolo voleb do Senátu obdrží voliči přímo ve volební 

místnosti. 

 

Pouze ze závažných důvodů, např. úraz nebo dlouhodobá nemoc, je možné požádat obecní 

úřad o volbu do přenosné volební schránky. 
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Drive-in hlasování 

Vedle běžného hlasování ve volebních místnostech bude mimo jiné umožněno i tzv. drive-in 

hlasování voličům s nařízenou karanténou z důvodu onemocnění covid-19. V tomto případě 

bude mít možnost volič odevzdávat svůj hlas přímo z vozidla, a to ve středu 30. září 2020 od 

7 do 15 hodin. Lidé s trvalým pobytem na území okresu Žďár nad Sázavou volební stanoviště 

naleznou na rychlobruslařském oválu před zimním stadionem na ulici Jungmannova ve Žďáru 

nad Sázavou – viz mapa. 

 

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 

Podle § 16 odst. 1 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do 

zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, je hlasování do zvláštní přenosné volební 

schránky určeno pro oprávněné voliče, kteří z vážných důvodů nemohli využít hlasování u 

volebního stanoviště.  

Telefonní číslo pro žádosti voličů o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, kteří 

budou ve dnech voleb evidováni v karanténě nebo izolaci z důvodu ochrany veřejného zdraví 

před onemocněním covid-19, je 564 602 605. 

Telefonní číslo je v provozu v pracovní dny v době od 8 do 16 hod., ve dnech 1. 10. 2020 a 8. 

10. 2020 pak v době od 8 do 20 hod.  

 

 

 

 

 

     

  

  

  

  

  

  


