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Místní referendum 

konané dne 15. února 2022 od 14.00 do 22.00 hodin 
Základní informace 

 

 

Konání místního referenda v obci se řídí zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a 

o změně některých zákonů. 

 

Otázka, která bude položena: 

„Souhlasíte s tím, aby město Říčany (resp. jeho orgány) činilo v samostatné působnosti bez 

zbytečného odkladu takové kroky, které budou působit na orgány města v přenesené působnosti 

a budou směřovat ke zrušení dopravních regulací zavedených v rámci projektu Parkuj dobře 

v Říčanech?“ 

 

Hlasovací lístek pro místní referendum: 

-hlasovací lístky nebudou vhazovány do poštovních schránek, ale budou k dispozici přímo 

v hlasovací místnosti. Hlasovací lístek se označí vepsáním křížku do okénka vedle odpovědi 

„ano“ nebo „ne“. 

 

Právo hlasovat v místním referendu má: 

-každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce (oprávněná osoba), která v den 

hlasování v místním referendu dosáhla věku nejméně 18 let, oprávněné osobě bude 

umožněno hlasování poté, kdy prokáže svojí totožnost a státní občanství České republiky nebo 

státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni hlasovat v místním referendu (platným 

občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 

republiky nebo cestovním průkazem, jde-li o cizince, průkazem k povolení pobytu). 

Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 
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Hlasování státních občanů jiného státu: 

-jedná se pouze o občany členských států Evropské unie, kteří jsou v den referenda v obci 

přihlášeni k trvalému či přechodnému pobytu a jsou vedeni v dodatku stálého seznamu voličů 

nebo kteří požádají o zápis do dodatku stálého seznamu voličů na MěÚ Říčany, Komenského 

nám. 1619/2, Říčany – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, 

nejpozději do 11. února 2022 do 11.00 hodin. 

 

Hlasovat nemůže volič, u něhož nastala překážka ve výkonu volebního práva: 

-omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu vazby nebo výkonu trestu 

odnětí svobody 

-omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat v referendu 

-omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu ochrany zdraví lidu 

-výkon vojenské činné služby, neumožňuje-li účast v místním referendu plnění povinností 

z této služby vyplývajících 

 

Oprávněná osoba hlasuje: 

-ve volebním okrsku, v němž má trvalý pobyt 

-na hlasovací průkaz pro místní referendum 

 

Hlasovací průkazy se vydávají počínaje dnem vyhlášení místního referenda, a to: 

 

-osobně na oddělení evidence obyvatel, Komenského nám. 1619/2, Říčany, do 11. února 2022 

do 11.00 hod. na počkání 

-písemně nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování, tj. do 8. února 2022. Podání může být 

učiněno v této formě: 

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky 

 

Obecní úřad předá hlasovací průkaz oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 

k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání 

hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá. 

  

Přenosná hlasovací schránka: 

-pokud se nemůžete ze závažných důvodů (zejména zdravotních) dostavit osobně do hlasovací 

místnosti, můžete využít možnosti objednání přenosné hlasovací schránky na tel. 323 618 255 

nebo v době voleb přímo ve své hlasovací místnosti. Telefonní seznam do hlasovacích místností 

bude v den konání místního referenda vyvěšen na úřední desce MěÚ Říčany. 

POZOR!!! Pokud budete v době hlasování v karanténě nebo budete pozitivně testováni na 

Covid 19, nemůžete hlasovat v místním referendu ani do přenosné hlasovací schránky!!! 
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Platnost a závaznost místního referenda: 

-referendum je platné, pokud hlasovalo 35% oprávněných osob zapsaných v seznamech 

oprávněných osob 

-referendum je závazné, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, a 

alespoň 25% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob 

 


