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Informace pro občany o hlasování v místním referendu

Zastupitelstvo města Pardubice rozhodlo dne 4. dubna 2013 o konání místního referenda, které se bude 
konat na celém území statutárního města Pardubice, a občanům v místním referendu bude k rozhodnutí 
předložena jednotná otázka:

„Souhlasíte s členěním statutárního města Pardubice na městské obvody?“

Současně bylo rozhodnuto o tom, že místní referendum se bude konat ve čtvrtek 13. června 
2013 od 10:00 do 22:00 hodin.

Místní referendum je organizováno a probíhá obdobně jako volby. Je upraveno zákonem č. 22/2004 Sb., 
o místním referendu. Místní referendum je ze zákona jednodenní. 

Právo hlasovat v místním referendu má občan statutárního města Pardubice za předpokladu, že jde o 
státního občana České republiky nebo státního občana jiného státu, jemuž právo volit přiznává 
mezinárodní úmluva, který alespoň v den hlasování dosáhl věku nejméně 18 let, a který je přihlášen 
k trvalému pobytu ve statutárním městě Pardubice, resp. v příslušném městském obvodu. Pro umožnění 
hlasování musí být občan cizího státu zapsán do dodatku stálého seznamu oprávněných osob, a to na 
základě žádosti u příslušného úřadu městského obvodu.

Překážkou pro hlasování v místním referendu je skutečnost, že oprávněná osoba je zapsána ve zvláštním 
seznamu Ministerstva zahraničních věcí ČR pro volbu na některém ze zastupitelských úřadů v zahraničí.

Překážkami ve výkonu práva hlasovat v místním referendu jsou také:
a) omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu vazby nebo výkonu trestu odnětí 
svobody,
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům,
c) omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu ochrany zdraví lidu nebo
d) výkon vojenské činné služby,http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-22 - f2495504 neumožňuje-li účast 
v místním referendu plnění povinností z této služby vyplývajících.

Hlasovací lístky nebudou občanům doručeny do schránek místa trvalého bydliště, ale budou 
k dispozici přímo v hlasovací místnosti.

Hlasovací okrsky jsou shodné s volebními okrsky, ve kterých se voliči zúčastňují voleb podle místa 
trvalého bydliště. Územní vymezení jednotlivých hlasovacích okrsků bude zveřejněno na úřední desce 
jednotlivých městských obvodů, na jejich webových stránkách a na území každého hlasovacího okrsku.

Občané mohou hlasovat v hlasovacím okrsku v místě trvalého bydliště, a to buď přímo v hlasovací 
místnosti anebo výjimečně ze závažných, zejména zdravotních důvodů, na vyžádání do přenosné 
hlasovací schránky. V tom případě může občan požádat o návštěvu členů okrskové komise s přenosnou 
hlasovací schránkou. Pokud se však v takovém případě občan nenachází v rámci hlasovacího okrsku, kde 
má trvalý pobyt, musí hlasovat na hlasovací průkaz.

Občan, který se nebude zdržovat v době hlasování v místním referendu v hlasovacím okrsku v místě 
svého trvalého pobytu, může hlasovat na hlasovací průkaz v jakémkoliv hlasovacím okrsku na území 
statutárního města Pardubice. O vydání hlasovacího průkazu může požádat občan s trvalým bydlištěm 
na území příslušného městského obvodu na úřadu tohoto městského obvodu, a to písemně do 6. 6. 
2013 nebo osobně až do 11. 6. 2013.
Žádost o hlasovací průkaz v listinné podobě lze podat opatřenou úředně ověřeným podpisem občana 
(ověření podpisu na žádosti není osvobozeno od správního poplatku). Vydávat hlasovací průkazy je 
možné neprodleně na adresy dle požadavků občanů nebo osobně.

Hlasování

 Občan po příchodu do hlasovací místnosti prokáže okrskové komisi svou totožnost a státní občanství 
České republiky, popř. státní občanství jiného státu platným občanským průkazem, jde-li o cizince 
průkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
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České republiky anebo cestovním průkazem. Občanu, který tak neučiní, nebude hlasování 
umožněno. 

 Občan, který se dostavil do hlasovací místnosti s hlasovacím průkazem mimo místo svého trvalého 
bydliště, odevzdá tento průkaz okrskové komisi, bude zapsán do seznamu oprávněných osob 
(občanů) a bude mu umožněno hlasovat.

 Občan obdrží od hlasovací komise hlasovací lístek a úřední obálku a v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacího lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď „ANO“ nebo“NE“, 
pro kterou hlasuje a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. Pokud se občan neodebere do 
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacího lístku nesmí být nikdo přítomen zároveň s oprávněnou osobou. 
S oprávněnou osobou, která nemůže sama upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže 
číst nebo psát, může být s jejím souhlasem v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku 
přítomna jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise, a hlasovací lístek za ni upravit 
a vložit do úřední obálky.

 Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vhodí občan úřední obálku
s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky. Za oprávněnou osobu, která není schopna vložit úřední 
obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, tak může učinit jiná oprávněná osoba, nikoliv 
však člen okrskové komise.

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % občanů. Rozhodnutí v místním 
referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina občanů, kteří se místního referenda 
zúčastnili, a alespoň 25 % občanů zapsaných v seznamech oprávněných osob. 




