
 

Oznámení o vyhlášení místního referenda na území města Karlovy Vary 

v souběhu s I. kolem volby prezidenta republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 

 

1) VYHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO REFERENDA 

Zastupitelstvo města Karlovy Vary v souladu s § 13 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb., 

o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

rozhodlo dne 20.12.2022 o vyhlášení místního referenda.  

Místo konání:  území města Karlovy Vary 

Datum konání:  13. a 14. ledna 2023  

   (souběžně s konáním I. kola volby prezidenta republiky) 

Otázka položená k rozhodnutí v místním referendu:  

„Jste pro obnovu litinové vřídelní kolonády architektů F. Fellnera a H. Helmera 

na místě současné kolonády z roku 1975?“ 

 

2) PRÁVO HLASOVAT V MÍSTNÍM REFERENDU 

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. 

 

3) PŘEKÁŽKY VE VÝKONU PRÁVA HLASOVAT V MÍSTNÍM REFERENDU 

 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 

(netýká se oprávněných osob v karanténě či izolaci z důvodu onemocnění COVID-19) 

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

povinností z této služby vyplývající. 

 

4) HLASOVÁNÍ OPRÁVNĚNÝCH OSOB V KARANTÉNĚ ČI IZOLACI Z DŮVODU 

ONEMOCNĚNÍ COVID-19 

Dle zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta 

republiky v roce 2023, hlasují tyto osoby zvláštním způsobem u zvláštní komise 
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(z motorového vozidla nebo do zvláštní přenosné schránky). Bližší informace jsou 

k dispozici na webu Magistrátu města Karlovy Vary (https://mmkv.cz/cs/volba-prezidenta-

republiky) nebo na webu Krajského úřadu Karlovarského kraje (http://www.kr-

karlovarsky.cz/krajsky-urad/Stranky/volby/volby.aspx).  

 

5) HLASOVÁNÍ NA HLASOVACÍ PRŮKAZ 

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: 

a) 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), 

b) 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 webu Magistrátu města 

Karlovy Vary (https://mmkv.cz/cs/volba-prezidenta-republiky) 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. 

https://mmkv.cz/cs/volba-prezidenta-republiky
https://mmkv.cz/cs/volba-prezidenta-republiky
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/Stranky/volby/volby.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/Stranky/volby/volby.aspx
https://mmkv.cz/cs/volba-prezidenta-republiky
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Hlasovací průkaz je možné: 

a) předat osobně oprávněné osobě, nebo 

b) předat osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem 

oprávněné osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, nebo 

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

 

6) HLASOVACÍ MÍSTNOSTI 

Jelikož se místní referendum koná souběžně s I. kolem volby prezidenta republiky, 

jsou volební a hlasovací místnosti totožné. Seznam hlasovacích místností je k  dispozici 

na webu Magistrátu města Karlovy Vary (https://mmkv.cz/cs/volba-prezidenta-republiky). 

 

7) HLASOVACÍ LÍSTKY 

Hlasovací lístky obdrží oprávněné osoby v souladu se zákonem o místním referendu 

až ve dnech hlasování v hlasovací místnosti. 

 

8) ZÁSADY HLASOVÁNÍ 

 Oprávněná osoba hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

 Po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České 

republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním diplomatickým 

nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem, případně 

prokáže svou totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie 

platným průkazem o povolení k pobytu. 

 Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství, nebude jí hlasování 

umožněno. 

 Oprávněná osoba, která hlasuje na hlasovací průkaz, je povinna tento odevzdat 

okrskové komisi. 

 Oprávněná osoba může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat 

Magistrát města Karlovy Vary na tel. č. 353 151 223, a v den hlasování příslušnou 

okrskovou komisi, aby mohla hlasovat do přenosné hlasovací schránky. 

 

 

 

 

 

https://mmkv.cz/cs/volba-prezidenta-republiky
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9) ZPŮSOB HLASOVÁNÍ 

 Oprávněná osoba 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. K jiné úpravě hlasovacího lístku 

se nepřihlíží. 

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

křížkem žádnou odpověď. 

 Oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacího lístku 

vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací 

schránky. Za oprávněnou osobu tento úkon může učinit jiná oprávněná osoba, 

nikoliv však člen komise. 

 Oprávněné osobě, která se neodebrala do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího 

lístku, okrsková komise hlasování neumožní.  

 

10) VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ 

Výsledky hlasování v místním referendu zveřejní místní komise na úřední desce 

Magistrátu města Karlovy Vary neprodleně po vyhotovení zápisu o výsledku hlasování 

po dobu 15 dnů.  

 

11) PLATNOST A ZÁVAZNOST MÍSTNÍHO REFERENDA 

 K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % 

oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. 

 Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční 

většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % 

oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. 

 

 

 

V Karlových Varech dne 20.12.2022 

          odbor vnitřních věcí 

Magistrátu města Karlovy Vary 


