Místní referendum
oznámení o místě a konání
Starosta obce Květnice v souladu s ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Místní referendum na území obce Květnice se uskuteční společně s volbami do
Zastupitelstva obce Květnice a to:
•
•

V pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
V sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání místního referenda je pro celé území obce je společná volební a hlasovací
místnost v budově MŠ Květnice, K Dobročovicům 70, 250 84 Květnice.

3. Zastupitelstvo obce Květnice na svém veřejném zasedání č. 2022/05 dne 10. 8. 2022 přijalo
usnesení č. 2022/05/5, kterým odsouhlasilo vyhlášení místního referenda a odsouhlasilo znění
otázek.
Znění pěti otázek pro místní referendum:
1)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Květnice podnikalo další kroky směřující
k zabránění demolici vily v centru obce v jihovýchodní části pozemku 57/1?

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Květnice bylo povinno podniknout všechny zákonné
kroky ke schválení změny územního plánu Květnice takto?
2)

PRO OBYTNÉ DOMY, tedy stavby pro bydlení ve smyslu § 2 písm. a) vyhlášky č.
501/2006 Sb., na celém území obce, musí obsahovat podmínku, že PLOCHÉ STŘECHY
jsou NEPŘÍPUSTNÉ.

3)

PRO OBYTNÉ DOMY, tedy stavby pro bydlení ve smyslu § 2 písm. a) vyhlášky č.
501/2006 Sb., na celém území obce musí obsahovat podmínku MAXIMÁLNĚ DVOU
NADZEMNÍCH PODLAŽÍ s možným obytným podkrovím?
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4)

PRO POLYFUNKČNÍ DOMY, tedy domy s více než 50 % čisté podlahové plochy občanské
vybavenosti, na plochách SK, což jsou plochy smíšené obytné komerční určené pro
bydlení a občanskou vybavenost, mohly zůstat ZACHOVÁNY PLOCHÉ STŘECHY s
podmínkou, že pokud se bude jednat o podlaží třetí, musí jít o souměrně ustoupené
podlaží, přičemž plocha tohoto podlaží musí být nejméně o 20 % menší, než je plocha
prvního nadzemního podlaží.

5)

PRO POLYFUNKČNÍ DOMY, tedy domy s více než 50% čisté podlahové plochy občanské
vybavenosti, na plochách SK, což jsou plochy smíšené obytné komerční určené pro
bydlení a občanskou vybavenost, mohly zůstat ZACHOVÁNY TŘI NADZEMNÍ PODLAŽÍ s
podmínkou, že pokud se bude jednat o podlaží třetí, musí jít o obytné podkroví, nebo
souměrně ustoupené podlaží o nejméně 20 % než je plocha prvního nadzemního
podlaží?

4. Právo hlasovat v místním referendu má každý státní občan České republiky, který alespoň
v den konání místního referenda dosáhl nejméně 18 let a je v den konání místního referenda
v této obci přihlášen k trvalému pobytu v obci.
5. Právo hlasovat v místním referendu má také každý státní občan jiného členského státu
Evropské unie, který alespoň v den konání místního referenda dosáhl věku nejméně 18 let a
je v den konání místního referenda v této přihlášen k trvalému pobytu. Státní občané jiných
členských států Evropské unie, kteří chtějí v referendu hlasovat, musí požádat Obecní úřad
Květnice o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Při podání žádosti musí prokázat, že jsou
státními občany členského státu EU a jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Květnice. Žádost
o zápis do dodatku seznamu voličů musí být podána Obecnímu úřadu Květnice do středy 21.
9. 2022 do 16.00 hodin.
6. Tito občané jsou zapsáni v seznamech oprávněných osob a mohou přijít přímo do hlasovací
místnosti, kde po prokázání totožnosti a státního občanství obdrží hlasovací lístek a úřední
obálku. Totožnost a státní občanství prokazuje občan platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem.
Oprávněná osoba hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
7. Oprávněná osoba obdrží hlasovací lístek v hlasovací místnosti.
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8. Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí křížkem u
jednotlivých otázek v příslušném rámečku předtištěné odpovědi „ANO“ nebo „NE“, pro kterou
hlasuje, a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacích lístků se
nepřihlíží. Oprávněná osoba se zdrží hlasování o otázce tím, že na hlasovacím lístku neoznačí
křížkem žádnou odpověď.
9. Každá oprávněná osoba se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise hlasování neumožní. 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.
10. Oprávněná osoba může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat Obecní úřad
Květnice a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost, a
to pouze v územním obvodu, pro který byla komise zřízena. V takovém případě okrsková
komise vyšle k oprávněné osobě 2 své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou
a hlasovacím lístkem. Při hlasování postupují členové komise tak, aby byla zachována tajnost
hlasování.
11. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování v hlasovací místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise.

V Květnici dne 25. 8. 2022

Stanislav Plocek
starosta obce

Stanislav
Plocek

Digitálně podepsal
Stanislav Plocek
Datum: 2022.08.25
11:53:50 +02'00'

3
IČO: 00640042
bankovní spojení: 24822201/0100

e-mail: podatelna@kvetnice.eu
http: www.kvetnice.eu

