Možnost hlasovat při  místním referendu (4. 10. 2013) na území města Liberec v nemocnici nebo v obdobném zařízení
Při pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb nebo v jiném obdobném zařízení v obci může oprávněná hlasovat jen způsobem odpovídajícím zákonným možnostem. 
V místním referendu má právo hlasovat každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce (dále jen „oprávněná osoba“), tedy státní občan České republiky, který alespoň v den hlasování dosáhl věku nejméně 18 let a je v den hlasování  na území statutárního města Liberec (včetně městského obvodu Vratislavice nad Nisou) přihlášen k trvalému pobytu a dále také 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 na území statutárního města Liberec (včetně Vratislavic nad Nisou).
Oprávněná osoba, která má zájem se účastnit místního referenda, ale která bude v den konání místního referenda hospitalizována, může hlasovat v příslušné hlasovací místnosti okrsku, kde se nachází toto zařízení pouze:
	v případě, že si oprávněná osoba požádala o hlasovací průkaz a v den místního referenda nakonec bude v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento hlasovací průkaz v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat. Hlasování v těchto zdravotnických zařízeních zajistí okrsková komise, v jejímž územním obvodu se dotčené zařízení nachází, a to po předchozím požádání buď prostřednictvím Magistrátu města Liberec, nebo v den referenda prostřednictvím příslušné okrskové komise, nejlépe v součinnosti s osobou stojící v čele příslušného zdravotnického zařízení. Hlasovací průkaz poté oprávněná osoba odevzdá členům okrskové komise, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou hlasovací schránkou a po prokázání oprávnění k hlasování, tj. trvalého bydliště na území Liberce (vč. Vratislavic nad Nisou), totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky obdrží oprávněná osoba úřední obálku a hlasovací lístek a bude ji umožněno hlasovat.
	v případě, že oprávněná osoba, která je hospitalizována v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, má místo trvalého pobytu ve shodném okrsku jako je nemocnice či zařízení. V tomto případě lze využít ustanovení zákona, na základě kterého oprávněná osoba může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad nebo v den referenda okrskovou komisi o to, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost, avšak pouze v územním obvodu okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě okrsková komise vyšle k oprávněné osobě dva své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Při hlasování postupují členové komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Oprávněné osobě s trvalým pobytem v Liberci, která je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a nemá hlasovací průkaz, anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková komise umožnit hlasování.

