
Informace o konání referenda 
 

• Kdy se bude referendum konat? 
 

Místní referendum se bude konat v pátek 8.10.2021 v době od 14:00 do 22:00 
a v sobotu 9.10.2021 v době od 8:00 do 14:00 hod (koná se souběžně s volbami 
do Poslanecké sněmovny). 
 
 

• Jaká otázka bude položena v místním referendu? 
 

„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?" 

 
• Kdo je oprávněn hlasovat v místním referendu? 

 
V místním referendu je oprávněna hlasovat každá osoba, která má právo volit 
do zastupitelstva města. V případě, že nevíte, zda můžete v místním referendu 
hlasovat, obraťte se na paní Moniku Kučerovou, tel.: 313 104 217, 608 212 173. 
 
 

• Ve kterém volebním okrsku budu hlasovat? 
 

Rozdělení území města do jednotlivých volebních okrsků je stejné jako pro volby 
do Poslanecké sněmovny. 
 
 

• Jak získám hlasovací lístek pro místní referendum? 
 

Hlasovací lístky nebudou vhazovány do poštovních schránek (jako v případě voleb do 
Poslanecké sněmovny), hlasovací lístek každý obdrží až v hlasovací místnosti. 
 
 

• Jakým způsobem hlasovat?  
 

Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí oprávněná osoba do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem 
upraví (tj. označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď „ano“ nebo „ne“, 
pro kterou hlasuje), vloží ho do úřední obálky a vhodí do hlasovací schránky. K jiné 
úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží. Oprávněná osoba se zdrží hlasování o otázce 
tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou odpověď. 
Hlas oprávněné osoby je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků, 
jestliže oprávněná osoba označila křížkem současně odpověď „ano“ i „ne“ nebo pokud 
označila hlasovací lístek jiným způsobem než křížkem v příslušném rámečku nebo 
jiným způsobem než bez křížku pro případ, že se zdržela hlasování. 
 



 
• Můžu hlasovat doma? 

 
Ano, oprávněná osoba může hlasovat doma,  pokud o to ze závažných důvodů 
(zejména zdravotních) požádá – před začátkem hlasování matriku Městského úřadu 
Řevnice, paní Moniku Kučerovou, tel.: 313 104 217, 608 212 173, v době konání 
hlasování příslušnou okrskovou volební komisi. V takovém případě oprávněnou osobu 
v místě bydliště navštíví 2 členové komise s přenosnou urnou, do které vhodí označený 
hlasovací lístek v úřední obálce (hlasovací lístek a obálku oprávněné osobě předají 
členové komise). 
 
 

• Jak bude probíhat zjišťování výsledků hlasování v místním referendu? 
 

Po skončení hlasování každá okrsková komise vyloučí neplatné hlasovací lístky a sečte 
platné hlasovací lístky a počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé odpovědi. Tyto údaje 
zaznamená v zápisu o hlasování, který odevzdá místní komisi. Tato komise sečte 
všechny odevzdané hlasy v obou volebních okrscích a všechny hlasy odevzdané 
pro jednotlivé odpovědi a výsledek zaznamená v zápise.  
Výsledek místního referenda bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 
Řevnice a internetových stránkách města ihned po zjištění jeho výsledků místní komisí. 
 
 

• Kdy je rozhodnutí v místním referendu platné a kdy je závazné? 
 

Rozhodnutí v místním referendu je platné, pokud se hlasování zúčastnilo 
alespoň 35% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. 
Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční 
většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 
25% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. 
 
 
 
 
 
 
Vzor hlasovacího lístku 
 

https://www.revnice.cz/filemanager/files/1631985.pdf
https://www.revnice.cz/filemanager/files/1631985.pdf

