
Informace o umístění volebního 
stanoviště v JIHLAVĚ

Krajský úřad Kraje Vysočina sděluje ve smyslu § 9 odst. 3 zákona č. 296/2021 Sb., o zvláštních 
způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 
a o změně některých zákonů, že volební stanoviště pro hlasování voličů, kteří budou ve dnech voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. a 9. 10. 2021 v karanténě nebo izolaci z důvodu 
ochrany veřejného zdraví před onemocněním COVID-19, je pro území okresu Jihlava umístěno takto: 

Volební stanoviště  pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu na území okresu Jihlava, pro voliče s voličským průkazem 
a pro oprávněné osoby, které mají právo hlasovat do místního referenda 
obce Velký Beranov, bude umístěno 

         GPS: 49.3945561N, 15.5680078E

pro hlasování z automobilu

dne 6. 10. 2021 od 8.00 do 17.00 hodin v místě
P+R parkoviště na ulici Žižkova v Jihlavě
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https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=15.5680192&y=49.3951045&z=16&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9jODXxU003&ud=15%C2%B034%274.830%22E%2049%C2%B023%2740.403%22N
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=15.5680192&y=49.3951045&z=16&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9jODXxU003&ud=15%C2%B034%274.830%22E%2049%C2%B023%2740.403%22N


Informace o umístění volebního 
stanoviště v PELHŘIMOVĚ

Krajský úřad Kraje Vysočina sděluje ve smyslu § 9 odst. 3 zákona č. 296/2021 Sb., o zvláštních 
způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 
a o změně některých zákonů, že volební stanoviště pro hlasování voličů, kteří budou ve dnech voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. a 9. 10. 2021 v karanténě nebo izolaci z důvodu 
ochrany veřejného zdraví před onemocněním COVID-19, je pro území okresu Pelhřimov umístěno 
takto: 

Volební stanoviště  pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu na území okresu Pelhřimov a pro voliče, kterým byl vydán 
voličský průkaz, bude umístěno 

GPS: 49.4249883N, 15.2278581E

pro hlasování z automobilu

dne 6. 10. 2021 od 8.00 do 17.00 hodin v místě
parkovací plocha u zimního stadionu v Pelhřimově (příjezd z ulice Křemešnická)
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https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=15.2254944&y=49.4250340&z=17&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9iQHVxUI2k&ud=15%C2%B013%2740.290%22E%2049%C2%B025%2729.959%22N
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=15.2254944&y=49.4250340&z=17&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9iQHVxUI2k&ud=15%C2%B013%2740.290%22E%2049%C2%B025%2729.959%22N


Informace o umístění volebního 
stanoviště v TŘEBÍČI

Krajský úřad Kraje Vysočina sděluje ve smyslu § 9 odst. 3 zákona č. 296/2021 Sb., o zvláštních 
způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 
a o změně některých zákonů, že volební stanoviště pro hlasování voličů, kteří budou ve dnech voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. a 9. 10. 2021 v karanténě nebo izolaci z důvodu 
ochrany veřejného zdraví před onemocněním COVID-19, je pro území okresu Třebíč umístěno takto: 

Volební stanoviště  pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu na území okresu Třebíč a pro voliče, kterým byl vydán 
voličský průkaz, bude umístěno 

GPS: 49.2142069N, 15.8847150E

pro hlasování z automobilu

dne 6. 10. 2021 od 8.00 do 17.00 hodin v místě
parkoviště u tělocvičny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa na ulici 
Otmarova v Třebíči
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https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=15.8817857&y=49.2141894&z=17&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9kIlSxTzSH&ud=15%C2%B053%274.973%22E%2049%C2%B012%2751.146%22N
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=15.8733206&y=49.2162954&z=15&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9kIlSxTzSH&ud=15%C2%B053%274.973%22E%2049%C2%B012%2751.146%22N


Informace o umístění volebního 
stanoviště ve ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

Krajský úřad Kraje Vysočina sděluje ve smyslu § 9 odst. 3 zákona č. 296/2021 Sb., o zvláštních 
způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 
a o změně některých zákonů, že volební stanoviště pro hlasování voličů, kteří budou ve dnech voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. a 9. 10. 2021 v karanténě nebo izolaci z důvodu 
ochrany veřejného zdraví před onemocněním COVID-19, je pro území okresu Žďár nad Sázavou 
umístěno takto: 

Volební stanoviště  pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu na území okresu Žďár nad Sázavou a pro voliče, kterým 
byl vydán voličský průkaz, bude umístěno 

GPS: 49.5705781N, 15.9420875E

pro hlasování z automobilu

dne 6. 10. 2021 od 8.00 do 17.00 hodin v místě
rychlobruslařský ovál na ulici Jungmannova ve Žďáru nad Sázavou
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https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=15.9373031&y=49.5711732&z=16&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9kS4oxV0EJ&ud=15%C2%B056%2731.517%22E%2049%C2%B034%2714.082%22N
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=15.9373031&y=49.5711732&z=16&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9kS4oxV0EJ&ud=15%C2%B056%2731.517%22E%2049%C2%B034%2714.082%22N


Informace o umístění volebního 
stanoviště v HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

Krajský úřad Kraje Vysočina sděluje ve smyslu § 9 odst. 3 zákona č. 296/2021 Sb., o zvláštních 
způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 
a o změně některých zákonů, že volební stanoviště pro hlasování voličů, kteří budou ve dnech voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. a 9. 10. 2021 v karanténě nebo izolaci z důvodu 
ochrany veřejného zdraví před onemocněním COVID-19, je pro území okresu Havlíčkův Brod umístěno 
takto: 

Volební stanoviště  pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu na území okresu Havlíčkův Brod a pro voliče, kterým byl 
vydán voličský průkaz, bude umístěno 

GPS: 49.6151242N, 15.5837403E

pro hlasování z automobilu

dne 6. 10. 2021 od 8.00 do 17.00 hodin v místě
parkoviště na ulici Chotěbořská v Havlíčkově Brodě
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https://mapy.cz/zakladni?uc=9jQwmxVNQJ&ud=49%C2%B036%2754.446%22N%2C+15%C2%B035%271.465%22E&ut=Nov%C3%BD+bod&vlastni-body=&x=15.5820351&y=49.6159242&z=17
https://mapy.cz/zakladni?uc=9jQwmxVNQJ&ud=49%C2%B036%2754.446%22N%2C+15%C2%B035%271.465%22E&ut=Nov%C3%BD+bod&vlastni-body=&x=15.5820351&y=49.6159242&z=17

