
MÍSTNÍ REFERENDUM  

KONANÉ V KARLOVÝCH VARECH VE DNECH 13. A 14. LEDNA 2023 

O OTÁZCE: 

„Jste pro obnovu historické budovy litinové vřídelní kolonády  

architektů F. Fellnera a H. Helmera na místě současné kolonády z roku 1975?“

  
INFORMACE K VYDÁVÁNÍ HLASOVACÍCH PRŮKAZŮ 

 

Právo hlasovat v místním referendu má oprávněná osoba, kterou je:  

 státní občan ČR, 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 EU, který alespoň druhý den hlasování dosáhl věku 

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

Varech. 

Seznam členských států EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 

Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, 

Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 

Slovinsko, Španělsko, Švédsko. 

 
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 6. ledna 2023 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 11. ledna 2023 do 16.00 hodin 

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

spojovací chodba v 1. patře, kancelář č. 120. Žadatel podepíše žádost před pověřeným 

úředníkem po prokázání totožnosti platným průkazem (např. 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 v kanceláři č. 120: 

- Lucie Petržilková, tel. 353 151 154 

- Bc. Petra Pudilová, tel. 353 151 148 

v těchto dnech a hodinách: 

pondělí a středa  8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin  

(ve středu 11. ledna 2023 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. 

 

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. 

http://www.mmkv.cz/

