
 

 

MÍSTNÍ REFERENDUM  

O OBNOVĚ HISTORICKÉ VŘÍDELNÍ KOLONÁDY 

KONANÉ V KARLOVÝCH VARECH VE DNECH 12. A 13. LEDNA 2018 

 
 

OTÁZKA POLOŽENÁ K ROZHODNUTÍ V MÍSTNÍM REFERENDU 

„Jste pro obnovu historické Vřídelní kolonády architektů F. Fellnera a H. Helmera 

a pro ukončení oprav havarijního stavu současné Vřídelní kolonády z roku 1975?“ 

 

DATUM A HODINY KONÁNÍ 

 12. ledna 2018 (pátek) od 14.00 do 22.00 hodin 

 13. ledna 2018 (sobota) od   8.00 do 14.00 hodin. 

 

PRÁVO HLASOVAT 

Právo hlasovat v místním referendu má: 

 státní občan České republiky, který alespoň druhý den hlasování dosáhl věku 18 let 

a je v den hlasování přihlášen k trvalému pobytu v Karlových Varech 

 státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý hlasování 

dosáhl věku 18 let a je v den hlasování přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu 

v Karlových Varech, a to za předpokladu, že požádal o zápis do dodatku stálého seznamu 

voličů vedeného pro volby do Zastupitelstva města Karlovy Vary.  

 

Překážkami v právu volit jsou: 

 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 

(např. hospitalizace na infekčním oddělení nemocnice), nebo 

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

z této služby vyplývajících. 

 

HLASOVACÍ LÍSTEK 
Hlasovací lístek obdrží oprávněná osoba v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním 

referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v den hlasování 

od okrskové komise v hlasovací místnosti.  

 

ROZDÍLY V BUDOVÁCH, KDE PROBÍHÁ VOLBA PREZIDENTA  

A MÍSTNÍ REFERENDUM 

Hlasovací místnosti pro referendum jsou ve většině případů (46 volebních okrsků) umístěny 

ve stejné budově, kde bude probíhat volba prezidenta. Pouze ve 4 případech se nepodařilo 

zajistit v téže budově oba typy hlasování. Rozdíly proto zdůrazňujeme níže. 

 

Č. 

okrsku 
Místní referendum Volba prezidenta 

10 
Lázně III, Mlýnské nábřeží 5 – 1. patro, 

modrý salonek vedle koncertního sálu 

Vojenská lázeňská léčebna, Mlýnské 

nábřeží 7 

16 ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25 Městská policie K. Vary, Moskevská 34 

33, 35 ZŠ a ZUŠ, Šmeralova 15 Galerie Duhová paleta, Sokolovská 35 
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Ve dvou případech budou u téže budovy dva samostatné vchody: 

Č. 

okrsku 
Místní referendum Volba prezidenta 

5 
Městská knihovna K. Vary,  

I. P. Pavlova 7 – čítárna 

Městská knihovna K. Vary,  

I. P. Pavlova 7 – půjčovna knih 

50 
Hasičská zbrojnice Tašovice  

– přízemí (zadní vchod) 
Hasičská zbrojnice Tašovice – 1. patro 

 

Informace o tom, do jaké hlasovací místnosti mohou jít oprávněné osoby hlasovat, bude 

zveřejněna v oznámení na území každého okrsku a též na www.mmkv.cz v oddíle „Místní 

referendum“. 

 

SEZNAMY VOLIČŮ 
Každý karlovarský volič si může v úředních hodinách na evidenci obyvatel Magistrátu města 

Karlovy Vary, Moskevská 2035/21 (přízemí) ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů 

či v dodatku stálého seznamu voličů a může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. 

 

HLASOVACÍ PRŮKAZY 
Hlasovací průkaz umožňuje oprávněné osobě hlasovat v jakémkoli hlasovacím okrsku 

na území města Karlovy Vary. 
 

Oprávněné osoby, které nebudou moci hlasovat v hlasovacím okrsku, v jehož stálém 

seznamu nebo v dodatku stálého seznamu jsou zapsáni, mohou podat žádost o vydání 

hlasovacího průkazu: 

1) nejpozději do 5. ledna 2018 do 16.00 hodin: 

 v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče – na adresu: Magistrát města 

Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 01 Karlovy Vary, nebo 

 v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče na ID datové 

schránky Statutárního města Karlovy Vary: a89bwi8 (žádost nemusí být podepsána 

uznávaným elektronickým podpisem voliče), 

2) nebo nejpozději do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin 

 osobně na odbor vnitřních věcí Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21 – 

3. patro hlavní budovy. Žadatel podepíše žádost před pověřeným úředníkem 

po prokázání totožnosti platným občanským průkazem.  

 

Formulář žádosti o vydání hlasovacího průkazu je k dispozici na www.mmkv.cz nebo 

v listinné podobě na informačním pultu Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21. 

 

Osobně podané žádosti přijímají: 

- Jan Drobil, kancelář č. 315, tel. 353 151 289 

- Lubomír Kousal, kancelář č. 314, tel. 353 151 351 

v těchto dnech a hodinách: 

pondělí a středa  8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin  

(ve středu 10. ledna 2018 pouze do 16.00 hodin) 

úterý a čtvrtek  8.30 – 12.00 a 13.00 – 14.30 hodin 

pátek   8.00 – 12.00 a 13.00 – 13.30 hodin. 

 

 

 

 

http://www.mmkv.cz/
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Hlasovací průkaz je možné: 

1) předat osobně oprávněné osobě, nebo 

2) předat osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby 

žádající o vydání hlasovacího průkazu, nebo 

3) zaslat oprávněné osobě do vlastních rukou na jím uvedenou adresu. 

 

ZÁSADY HLASOVÁNÍ 

Hlasování je umožněno oprávněné osobě za předpokladu, že prokáže okrskové komisi svoji 

totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství jiného členského státu 

Evropské unie. 

Totožnost a státní občanství prokáže oprávněná osoba platným občanským průkazem, jde-li 

o cizince průkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 

služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. 

Hlasuje se osobně, zastoupení není přípustné. 

Oprávněná osoba, která hlasuje na hlasovací průkaz, je povinna po prokázání totožnosti 

a státního občanství odevzdat hlasovací průkaz okrskové komisi. 

 

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ 

Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku vstoupí oprávněná osoba do prostoru určeného 

k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví:  

na hlasovacím lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď 

„ANO“ nebo „NE“, pro kterou hlasuje, a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. 

K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží. 

Oprávněná osoba se zdrží hlasování o položené otázce tím, že na hlasovacím lístku neoznačí 

křížkem žádnou odpověď. 

Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků hlasuje oprávněná osoba tak, že vloží 

úřední obálku před okrskovou komisí do hlasovací schránky.  

 
Hlasovací lístek je neplatný: 

a) není-li vytištěn a dodán okrskovým komisím statutárním městem Karlovy Vary, nebo 

b) není-li vložen do úřední obálky. 

 

Hlas oprávněné osoby je neplatný: 

a) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků 

b) označí-li křížkem současně odpověď „ANO“ i „NE“ 

c) označí-li hlasovací lístek jiným způsobem, než způsobem uvedeným v poučení. 

 

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ SCHRÁNKY 

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může oprávněná osoba požádat magistrát města 

(Bc. Košíková – tel. 353 151 223, p. Raková – tel. 353 151 220), a v den hlasování příslušnou 

okrskovou komisi o to, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost, a to pouze v územním 

obvodu svého hlasovacího okrsku. V takovém případě okrsková komise vyšle k oprávněné 

osobě své dva členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. 

 

HLASOVACÍ MÍSTNOST U OBČANŮ ČR S ÚŘEDNÍ ADRESOU NA OHLAŠOVNĚ  

Oprávněné osoby, které mají zaevidován trvalý pobyt na adrese ohlašovny, tj. na adrese: 

Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, jsou zapsány ve stálém seznamu voličů v okrsku č. 1, 

v němž je hlasovací místnost umístěna v základní škole Dukelských hrdinů, Moskevská 25. 
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Společný text pro volbu prezidenta i místní referendum: 

 

VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ VE DNECH HLASOVÁNÍ 

Magistrát města Karlovy Vary zajistí v pátek 12. ledna 2018 (resp. 26. ledna 2018) od 8.00 

do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 (resp. 27. ledna 2018) od 8.00 do 14.00 hodin 

vydávání vyhotovených občanských průkazů a cestovních pasů.  
Zároveň bude v těchto dnech vyřizovat žádosti o vydání občanských průkazů bez strojově 

čitelných údajů s platností pouze na 1 měsíc od data vydání. Jedná se o případy, kdy občan 

zůstane bez občanského průkazu například z důvodu ztráty či odcizení, nebo mu před 

konáním voleb skončí platnost občanského průkazu a nemá platný cestovní pas. Při podání 

žádosti o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů předloží občan dvě fotografie 

a v případě, že nemá občanský průkaz, jiný osobní doklad (např. řidičský průkaz, rodný nebo 

oddací list apod.). 


