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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. 
října 2021 - Odvolání kandidáta, zvláštní způsoby hlasování  
 

V souladu s ust. § 36 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 

republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o volbách do Parlamentu ČR), Vám zasíláme za účelem zveřejnění ve všech 

volebních místnostech odvolání:  
 

1) kandidáta politického hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), který je na 

hlasovacím lístku uveden pod pořadovým číslem 3. – Robert Nedvěd  

 

Žádáme Vás o zajištění vyvěšení přiložených odvolání ve všech volebních místnostech 
na viditelném místě (§ 17 odst. 4 zákona o volbách do Parlamentu ČR). 

 

Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti, bude pro 
voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné využít zvláštní 
způsoby hlasování. 
 

 hlasováním u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování), 
 hlasováním při pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno, 
 hlasováním do zvláštní přenosné volební schránky.  

 

Harmonogram pro dny voleb do Poslanecké sněmovny 
6.10.2021 Hlasování v drive-in – 8.00 – 17.00 

7.10.2021 Hlasování při pobytových zařízeních – 8.00 – 22.00 

8.10.2021 Hlasování při pobytových zařízeních – 8.00 – 18.00 

8.10.2021 Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – 8.00 – 22.00 

9.10.2021 Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – 8.00 – 14.00 
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Podrobné informace naleznete na webových stránkách Krajského úřadu středočeského kraje 

pod odkazem https://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-poslanecke-snemovny-

parlamentu-cr;jsessionid=E121FD9200E3A8DB7FC2753B6394A417.liferay_s1 

 

Seznam volebních stanovišť ve Středočeském kraji pro hlasování u volebního stanoviště – 

drive-in, zasíláme v příloze k případnému využití při informování voličů Vaší obce. 

 

Děkujeme za spolupráci. 

 

 

 Stanislava Krtičková 
 odborná referentka oddělení přestupků a správních agend 

 

Příloha:  
1x odvolání kandidáta 

seznam stanovišť drive-in 
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