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Místní referendum k otázkám:
1. Souhlasíte s tím, aby 
město Jihlava bezodkladně 
podniklo veškeré kroky v 
samostatné působnosti, aby 
nemohlo dojít k výstavbě 
spalovny komunálních od-
padů (ZEVO, plazmová a 
pyrolýzní jednotka apod.) 
na území statutárního 
města Jihlavy?

2. Jste  pro, aby město Jih-
lava podniklo veškeré 
kroky v samostatné  působ-
nosti pro zvýhodnění ob-
čanů, kteří produkují málo 
směsného komunálního 
odpadu (SKO) a více třídí 
oproti těm, kdo třídí méně 
a vyprodukují více SKO?

3. Jste pro, aby město Jih-
lava podniklo veškeré 
kroky v samostatné pů-
sobnosti, pro snížení pro-
dukce směsného komunál-
ního odpadu pod 150 kg na 
osobu za rok, prostřednic-
tvím zvýšení míry recyk-
lace a kompostování všech 
odpadů ze živností a do-
mácností minimálně na 
50 %?“

vyhlásil Krajský soud v Brně 
na dny voleb do zastupitel-
stev krajů 2016. Místní refe-
rendum se tedy bude konat 
současně s volbami do zastu-
pitelstev krajů a do Senátu Par-
lamentu České republiky v pá-
tek 7. 10. 2016 od 14:00 do 
22:00 hodin a v sobotu 8. 10. 
2016 od 8:00 do 14:00 ho-
din. Hlasování proběhne na 
území statutárního města 
Jihlavy v 58 hlasovacích 
okrscích v místnostech, které 
jsou vyjma okrsků č. 52 
(Heroltice) a č. 53 (Henčov) 
ve stejných budovách jako 
volební místnosti pro volby 
do zastupitelstev krajů a 
do Senátu Parlamentu ČR 
a pokud požádal o zápis do 
dodatku stálého seznamu.

Oprávněnou osobou pro hla-
sování v místním referendu je 
občan Jihlavy za předpokladu, 
že jde o státního občana České 
republiky, který alespoň druhý 
den konání místního referenda 
dosáhl věku nejméně 18 let a je 
v den konání místního refe-

renda přihlášen k trvalému po-
bytu v Jihlavě, nebo jde o stát-
ního občana státu EU, který 
alespoň druhý den konání míst-
ního referenda dosáhl věku nej-
méně 18 let a je v den konání 
místního referenda přihlášen 
k trvalému pobytu v Jihlavě, po-
kud požádal o zápis do dodatku 
stálého seznamu voličů.

Hlasování
Prokázání totožnosti a stát-

ního občanství 
Oprávněná osoba hlasuje 

osobně, zastoupení není pří-
pustné. Oprávněné osoby 
předstupují před okrskovou 
komisi a hlasují v pořadí, v ja-
kém se dostavily do hlasovací 
místnosti. Oprávněná osoba 
po příchodu do hlasovací míst-
nosti prokáže okrskové komisi 
svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky, po-
případě státní občanství státu 
EU, platným občanským průka-
zem, jde-li o cizince, průkazem 
o povolení k pobytu nebo plat-
ným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České 
republiky nebo cestovním prů-
kazem. Po prokázání oprávně-
nosti hlasovat v místním refe-
rendu a záznamu do výpisu ze 
seznamu oprávněných osob 
okrsková komise vydá opráv-
něné osobě hlasovací lístek 
a prázdnou úřední obálku (šedé 
barvy) opatřenou razítkem sta-
tutárního města Jihlavy. Nepro-
káže-li oprávněná osoba svou 
totožnost a státní občanství 
potřebnými doklady, nebude 
jí hlasování umožněno. 

Oprávněná osoba, která se do-
stavila do hlasovací místnosti 
s hlasovacím průkazem, je 
povinna tento hlasovací průkaz 
odevzdat okrskové komisi.

V hlasovací místnosti bude 
na viditelném místě vyvěšen 
mimo jiné hlasovací lístek ozna-
čený nápisem „VZOR“.

Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro místní 

referendum je vytištěn jedno-
stranně. 

V záhlaví každého lístku je 
uveden text „místní referen-
dum“, název Statutární město 
Jihlava, den konání místního 
referenda, tři otázky položené 

k rozhodnutí v místním refe-
rendu, na konci textu je hlaso-
vací lístek opatřen otiskem ra-
zítka statutárního města Jihlavy.

Úprava hlasovacího lístku a 
způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky 
a hlasovacího lístku vstoupí 
oprávněná osoba do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacího 
lístku, kde hlasovací lístek pře-
depsaným způsobem upraví, 
může hlasovat o jedné, dvou 
nebo třech otázkách, a vloží ho 
do úřední obálky. 

V prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacího lístku nesmí 
být nikdo přítomen zároveň s 
oprávněnou osobou. S opráv-
něnou osobou, která nemůže 
sama upravit hlasovací lístek 
pro tělesnou vadu anebo ne-
může číst nebo psát, může být s 
jejím souhlasem v prostoru ur-
čeném pro úpravu hlasovacího 
lístku přítomna jiná oprávněná 
osoba, nikoliv však člen okrs-
kové komise, a hlasovací lístek 
za ni upravit a vložit do úřední 
obálky. 

Oprávněná osoba v prostoru 
určeném pro úpravu hlasova-
cího lístku označí křížkem v 
příslušném rámečku předtiš-
těnou odpověď „ano“ nebo 
„ne“, pro kterou hlasuje, a vloží 
tento hlasovací lístek do úřední 
obálky. K jiné úpravě hlasova-
cího lístku se nepřihlíží. 

Oprávněná osoba se zdrží hla-
sování o určité otázce tím, že na 
hlasovacím lístku neoznačí kříž-
kem žádnou odpověď. 

Oprávněná osoba hlasuje tak, 
že po opuštění prostoru ur-
čeného pro úpravu hlasova-
cího lístku vloží úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před 
okrskovou komisí do hlaso-
vací schránky. Za oprávněnou 
osobu, která není schopna vlo-
žit úřední obálku s hlasovacím 
lístkem do hlasovací schránky, 
tak může učinit jiná oprávněná 
osoba, nikoliv však člen okrs-
kové komise. 

Oprávněné osobě, která se ne-
odebrala do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacího lístku, 
okrsková komise hlasování ne-
umožní. 

Hlasovací lístek je neplatný
a) pokud není vytištěný a do-

daný statutárním městem,
b) není-li vložen do úřední 

obálky.

Hlas oprávněné osoby je ne-
platný: 

a) je-li v úřední obálce něko-
lik hlasovacích lístků, 
b) označila-li křížkem sou-
časně odpověď „ano“ i „ne“, 
c) označí-li hlasovací lístek 
v příslušném rámečku jiným 
způsobem než křížkem. 

Odevzdané hlasy se zjiš-
ťují pro každou otázku samo-
statně.

Hlasování do přenosné 
schránky 

Oprávněná osoba může ze 
závažných důvodů, zejména 
zdravotních, požádat Magistrát 
města Jihlavy a v den hlasování 
okrskovou komisi, aby mohla 
hlasovat mimo hlasovací míst-
nost, a to pouze v územním ob-
vodu hlasovacího okrsku, pro 
který byla okrsková komise zří-
zena.

Hlasovací lístky pro místní re-
ferendum nejsou oprávněným 
osobám distribuovány do schrá-
nek, obdrží je v hlasovací míst-
nosti.

Výsledky místního referenda
Místní komise vyhlásí vý-

sledky hlasování v místním re-
ferendu ve statutárním městě 
Jihlava zveřejněním na úřední 
desce Magistrátu města Jihlavy 
neprodleně po vyhotovení zá-
pisu o výsledku hlasování po 
dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení 
výsledků hlasování v místním 
referendu je první den vyvěšení 
těchto výsledků na úřední desce 
úřadu.

K platnosti rozhodnutí 
v místním referendu je třeba 
účasti alespoň 35 % oprávně-
ných osob, zapsaných v sezna-
mech oprávněných osob.

Rozhodnutí v místním refe-
rendu je závazné, hlasovala-li 
pro ně nadpoloviční většina 
oprávněných osob, které se 
místního referenda zúčast-
nily, a alespoň 25 % oprávně-
ných osob, zapsaných v sezna-
mech oprávněných osob.

 -tz-

v pátek 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 8. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Informace o způsobu hlasování 
v místním referendu, které se koná


