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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Oddělení ostatních správních činností  
Žižkova 1882/57, 586 01  Jihlava, Česká republika 

tel.: 564 602 183, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 
 

Informace k volbám  

Krajský úřad Kraje Vysočina Vám v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních 
způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023, předává informaci o umístění 
volebních stanovišť pro volbu prezidenta republiky (dále jen „drive-in stanoviště“). Žádáme Vás 
o vyvěšení této informace na úřední desce Vašeho úřadu.  

Drive-in stanoviště jsou určena pro voliče, kteří jsou v karanténě nebo izolaci, mají trvalý pobyt 
na území okresu, pro který bylo drive-in stanoviště zřízeno nebo voliči, kterým byl vydán 
voličský průkaz. U drive-in stanovišť bude hlasování probíhat dne 11. 1. 2023 od 8 do 17 
hodin, v případě konání druhého kola volby dne 25. 1. 2023 od 8 do 17 hodin.   

Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Havlíčkův Brod 
a pro voliče s voličským průkazem: Havlíčkův Brod, prostor (dvůr) mezi objektem Žižkova 34 
(městská policie) a Žižkova 993 (bývalá hasičská stanice) https://1url.cz/6rh0L   

Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Jihlava  
a pro voliče s voličským průkazem: nová budova Sociálního centra Kraje Vysočina, Jihlava, 
Rantířovská ulice https://1url.cz/frhSy   

Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Pelhřimov  
a pro voliče s voličským průkazem: parkovací plocha u zimního stadionu v Pelhřimově 
(příjezd z ulice Křemešnická) https://1url.cz/2rh0t   

Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Třebíč  
a pro voliče s voličským průkazem: parkoviště u tělocvičny Obchodní akademie Dr. Albína 
Bráfa na ulici Otmarova v Třebíči https://1url.cz/Az4ON     
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Určeno Magistrátu města Jihlavy,  
městským úřadům, úřadům městysů  
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Volební stanoviště pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na území okresu Žďár  
nad Sázavou a pro voliče s voličským průkazem: u sportovní haly TJ Žďár nad Sázavou, z.s. 
Jungmannova 1495/8, Žďár nad Sázavou https://1url.cz/Frh0z 

Informaci o umístění drive-in stanovišť rovněž naleznete na webových stránkách Kraje 
Vysočina.  

Voliči, kteří jsou v karanténě nebo izolaci, pobývají na území Kraje Vysočina a nemohou  
ze závažných důvodů využít možnosti hlasovat na drive-in stanovišti a budou chtít hlasovat 
v místě svého pobytu, mohou se obrátit na krajský úřad prostřednictvím telefonní linky 

564 602 607. 

Volič požádá krajský úřad o návštěvu zvláštní volební komise, přičemž hlasování v místě 
bydliště bude probíhat ve dnech 13. 1. 2023 od 8 do 22 hod. a 14. 1. 2023 od 8 do 14 hodin, 
v případě konání druhého kola volby bude hlasování probíhat ve dnech 27. 1. 2023  
od 8 do 22 hod. a 28. 1. 2023 od 8 do 14 hodin.  

 

S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. David Marek 
vedoucí oddělení ostatních správních činností  
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