
Hlasovací lístek

MÍSTNÍ REFERENDUM 

Statutární město Přerov       
       
                                                          

Zastupitelstvo města Přerova v souladu se zákonem číslo 22/2004 Sb., o místním 
referendu, ve znění pozdějších předpisů vyhlásilo na území statutárního města Přerova 
konání místního referenda 

Den konání místního referenda:  ……………………..

Otázka položená v místním referendu k rozhodnutí:

……………………………………………………………………………………….?

ANO                   NE     
Otisk kulatého razítka 

s textem Statutární město Přerov



Poučení o způsobu hlasování:  

1. Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, platným 
občanským průkazem, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním 
referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací 
lístek a úřední obálku.

2. Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, 
jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, nebude jí hlasování umožněno.

3. Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku vstoupí oprávněná osoba do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví a vloží ho do úřední obálky.

4. 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.

5. 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.

6. Oprávněná osoba se zdrží hlasování o položené otázce tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou 
odpověď.

7. Oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední obálku s 
hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací schránky. Za oprávněnou osobu, která není schopna vložit 
úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, tak může učinit jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen 
okrskové komise.
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8. Oprávněné osobě, která se neodebrala do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, okrsková komise 
hlasování neumožní.


