
 

 

M ě s t o  Ř e v n i c e  
NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 74, 252 30 ŘEVNICE 

 

Oznámení o době a místě konání místního referenda 

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

o z n a m u j i  

že místní referendum o této otázce položené k rozhodnutí:   

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Řevnice schválilo územní plán v podobě, která v 

návrhových plochách území bývalé Eurovie v Řevnicích (podle návrhu územního plánu 

prezentovaného na veřejném projednání v lednu 2018 se jedná o území C3) neumožní 

výstavbu jakýchkoli bytových domů a/nebo rodinných domů a jako jediné přípustné využití 

tohoto území se stanoví pouze: stavby občanské vybavenosti, a to zařízení školství a výchovy, 

zařízení kultury, zařízení tělovýchovy a sportu, veřejná prostranství, zeleň, drobná nerušící 

výroba a služby, místní komunikace? 

 

se bude konat:   

 v pátek 8. října 2021 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a 

 v sobotu 9. října 2021 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. 

 (souběžně s volbami do Zastupitelstva Středočeského kraje). 

Hlasování v místním referendu probíhá v okrscích vytvořených pro účely voleb:  

 ve volebním okrsku č. 1 je hlasovací místnost v budově Základní školy Řevnice, Školní č.p. 

600, Řevnice pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: 28. října, Alšova, B. 

Němcové, Baarova, Berounská, Broncova, Čajkovského, Divadelní, Hálkova, Chodská, J. 

Veselého, K.Mündla, Legií, Lesní, Masarykova, Mařákova, Mníšecká, Moklinská, Mořinská, 

Máchova, Mánesova, Mírová, Na Jamech, Na Vyhlídce, Na Výšině, Nezabudická, Nádražní, 

Náplavní, nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Opletalova, Ostrovní, Palackého nám., Pod Drahou, Pod 

Lipami, Pod Strání, Podbrdská, Pražská, Příkrá, Příčná, Revoluční, Rovinská, Rybní, Růžová, 

Říční, Slunečná, Sochorova, Spojovací, Sportovní, Sádecká, Školní, Tylova, Tyršova, U 

Vodojemu, V Luhu, V Souhradí, V Zátiší, Vrchlického, Wolkerova. 

 

 

 

 ve volebním okrsku č. 2 je hlasovací místnost v budově Základní školy Řevnice, Školní č.p. 

600, Řevnice pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: 5. května, Arch. 

Weisse, Bezručova, Čechova, Čs. Armády, Dr. Pecla, Dvořákova, E. Krásnohorské, Fibichova, 

Havlíčkova, Herrmannova, Husova, Janáčkova, Jiráskova, K. Světlé, K. Čapka, Klicperova, 

Komenského, Kozinova, Malé nám., Malá, Na Stránce, Na Vrážku, Nerudova, Pod 

Selcem,Raisova, Seifertova, Selecká, Slepá, Smetanova, Škroupova, Škrétova, Švabinského, 

Třebaňská, U Prodejny, Úzká, V Potočině, Vraného, Žižkova. 



 

Oprávněné osobě bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 

České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České 

republiky hlasovat podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů (platným občanským průkazem, jde-li o cizince průkazem o povolení k pobytu 

nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním 

průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 

umožněno.  

 

Po prokázání totožnosti a občanství obdrží oprávněná osoba hlasovací lístek přímo v hlasovací 

místnosti.  

 

Oprávněná osoba může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, městský úřad a v den 

hlasování přímo příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo hlasovací 

místnost. 

 

 

  

 

V Řevnicích dne 16.9.2021 

 

 

 

 

                                                                                                       v.r. 

                                                                                          Ing. Tomáš Smrčka 

                                                                                        starosta města Řevnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:  


