OZNÁMENÍ STAROSTY O KONÁNÍ MÍSTNÍHO
REFERENDA
Starosta města Horní Blatná oznamuje, že na základě usnesení
zastupitelstva ze dne 01.10.2007, se na území města Horní Blatné bude
konat místní referendum k výstavbě Jihovýchodního obchvatu Horní
Blatné.

1.Doba a místo konání referenda :
Referendum proběhne dne 03.11.2007 v době od 08:00 do 20:00
hodin v Infocentru v budově Městského úřadu
Pro referendum se v Horní Blatné zřizuje jeden volební okrsek
Oprávněná osoba (viz níže) může ze závažných důvodů, zejména
zdravotních, požádat městský úřad a v den hlasování i komisi, aby
mohla hlasovat mimo hlasovací místnost. V takovém případě
okrsková komise vyšle k oprávněné osobě 2 své členy s
přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím
lístkem.

2. Otázka položená v referendu :
"Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo Horní Blatné podpořilo
výstavbu silničního obchvatu Horní Blatné ?"
Možnosti odpovědi :

ANO 

NE 

3. Právo hlasovat v referendu :
Právo hlasovat v místním referendu má každý občan, který :
a)

je státním občanem ČR

b)

dosáhl v den referenda nejméně 18-ti let

c)

je v den referenda v obci hlášen k trvalému pobytu

Osoba oprávněná hlasovat v referendu je povinna prokázet při
hlasování svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem. Neprokáže-li oprávněná osoba
svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněny hlasovat na

území České republiky, nebude jí hlasování umožněno.

4.Komise pro hlasování :
V obci se v souladu s ustanovením § 17 zákona č.22/2004 Sb.,
zřizuje místní komise pro hlasování v místním referendu.
Vzhledem k tomu, že v obci je zřízen jeden volební okrsek, bude
místní komise plnit rovněž úkoly okrskové komise.
Místní komise bude pětičlená.
Člen komise má vůči obci nárok na zvláštní odměnu za výkon
funkce stanovenou ustanovením § 27 zákona č.22/2004 Sb. a dle
usnesení zastupitelstva ze dne 01.10.2007 č.j.11.

5. Způsob hlasování v referendu :
V místním referendu se hlasuje prostřednictvím hlasovacích lístků,
které oprávněná osoba obdrží v den referenda od místní komise v
hlasovací místnosti.
Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí oprávněná
osoba do prostoru pro úpravu hlasovacího lístku, kde hlasovací
lístek upraví a vloží do úřední obálky.
Oprávněná osoba v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků označí
křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď, možnost
"ANO" nebo "NE", pro kterou hlasuje, a vloží tento lístek do
úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží.
Oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků vloží úřčední obálku s hlasovacím lístkem
dohlasovací schránky a to před místní komisí
V Horní Blatné, dne 02.10.2007
Robert Petro
starosta města Horní Blatná

