
 

1 

 

Zápis 

místní komise o výsledku hlasování v místním referendu konaném 

dne 2. a 3. října 2020 v Řevnicích 

 

V souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, na základě usnesení Zastupitelstva města Řevnice č. 7/ZM/13/2020 

ze dne 7. 9. 2020 proběhlo v Řevnicích dne 2. a 3. října 2020 hlasování v místním referendu a 

to o následujících otázkách: 

1. Souhlasíte s tím, aby město Řevnice učinilo veškeré kroky v samostatné působnosti 

k tomu, aby návrhová plocha  areálu betonárny v Řevnicích (podle návrhu územního 

plánu prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 území označené jako C3) 

umožňovala umístění  staveb  všech vyjmenovaných způsobů využití: občanská 

vybavenost (např. mateřská škola, ordinace lékařů, obchody, zařízení pro 

kulturu  a sport jako jsou hřiště, služby), kanceláře, drobná nerušící výroba, bydlení, 

plochy s veřejnou zelení, parky, komunikace a technická infrastruktura?  

2. Souhlasíte s tím, aby město Řevnice učinilo veškeré kroky v samostatné působnosti tak, 

aby byly v území Na Vrážce na dvou částech ploch OP, uvedených v návrhu územního 

plánu prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 a nacházejících se na 

pozemcích parc. č. 3718/1, 3716/2 a 3725/1 v k.ú. Řevnice, nově vymezeny dvě plochy 

„krajinné zeleně“, široké 30 m a přiléhající svou delší stranou k hranici ploch B7 a P, 

které jsou rovněž uvedeny v návrhu územního plánu prezentovaného na veřejném 

projednání v lednu 2018 a které se nacházejí na pozemcích parc. č. 3718/1, 3716/2 a 

3725/1 v k.ú. Řevnice? 
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Celkový počet hlasovacích okrsků 2 

Celkový počet okrskových komisí, které předaly výsledek hlasování 2 

Celkový počet oprávněných osob zapsaných ve výpisech ze seznamu 

oprávněných osob 
2 697 

Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací 

lístky a úřední obálky 
1 381 

Celkový počet odevzdaných úředních obálek 1 379 

Počet platných hlasů celkem 2 571 

 Počet platných 

hlasů 

Počet platných 

hlasů pro 

odpověď ANO 

Počet platných 

hlasů pro 

odpověď NE 

Platně se zdrželo 

hlasování 

(bez vyznačení 

odpovědi)  

Otázka č. 1 1 285 596 666 23 

Otázka č. 2 1 286 1041 212 33 
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Platnost referenda 

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob 

zapsaných v seznamech oprávněných osob. 

Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky byl 1 381 

z celkového počtu 2 697 oprávněných osob zapsaných ve výpisech ze seznamu oprávněných 

osob, což je 51,21 %. 

Místní referendum je platné. 

Závaznost referenda 

Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina 

oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily a alespoň 25 % oprávněných osob 

zapsaných v seznamech oprávněných osob.  

Hlasy odevzdané v referendu se zjišťují pro každou otázku samostatně. 

Otázka č. 1: 

Pro odpověď ANO hlasovalo 596 oprávněných osob, tj. 43,16 % z oprávněných osob, které se 

zúčastnily místního referenda a 22,10 % z celkového počtu oprávněných osob. 

Pro odpověď NE hlasovalo 666 oprávněných osob, tj. 48,23 % z oprávněných osob, které se 

zúčastnily místního referenda a 24,69 % z celkového počtu oprávněných osob. 

Počet oprávněných osob, které se zdržely hlasování (neoznačily křížkem žádnou odpověď): 23 

Rozhodnutí o otázce č. 1 není závazné. 

Otázka č. 2: 

Pro odpověď ANO hlasovalo 1 041 oprávněných osob, tj. 38,60 % z oprávněných osob, které 

se zúčastnily místního referenda a 75,38 % z celkového počtu oprávněných osob. 

Pro odpověď NE hlasovalo 212 oprávněných osob, tj. 7,86 % z oprávněných osob, které se  

zúčastnily místního referenda a 15,35 % z celkového počtu oprávněných osob. 
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Počet oprávněných osob, které se zdržely hlasování (neoznačily křížkem žádnou odpověď): 33 

Rozhodnutí o otázce č. 2 je závazné. 

Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly místní komisi podány stížnosti nebo 

oznámení.  

Jméno a příjmení člena místní komise, který se po určitou dobu neúčastnil jejího zasedání a 

důvod a doba jeho neúčasti: všichni členové se jednání zúčastnili 

Z celkového počtu 3 členů komise s právem hlasovat jsou v době vyhotovení zápisu přítomni 

3 členové, tj. všichni. 

Zápis byl přečten a za účasti všech členů místní komise s právem hlasovat schválen. 

Podpisy členů místní komise s právem hlasovat: 

Aleš Svoboda, předseda  

Petr Hrubý, místopředseda  

Jan Schlindenbuch  

 

 

V Řevnicích dne 3. 10. 2020, čas ……… 

 

Jan Hlaváček, zapisovatel  

 


