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Tisková zpráva 
V referendu lidé o ničem nerozhodli. 

K volebním urnám jich přišlo málo 
 

První referendum na území města Liberce, ve kterém se mohli vyjádřit k prodeji, pronájmu nebo i 

zástavě městského majetku všechny oprávněné osoby s trvalým bydlištěm v Liberci, nepřineslo 

žádný výsledek. Kvůli nízké účasti lidí je neplatné. 

Hlasovací lístek si ve volebních místnostech vyzvedlo 13.599 oprávněných osob, v přepočtu na 

procenta 16,9% voličů. Podle zákona je tedy referendum neplatné. Aby platilo, muselo by hlasovat 

alespoň 35% ze všech oprávněných osob. 

„Referendum by se nemělo zneužívat ku prospěchu jedné politické strany, ale mělo by být ku 

prospěchu všem. Bohužel kvůli jedinému politickému hnutí došlo právě v našem městě k naprosté 

devalvaci smyslu referenda. Asi tu již nikdy nebude mít tento nástroj tu správnou hodnotu. Na druhou 

stranu jsem ráda, že lidé mají vlastní rozum a nepodlehli tak silné manipulaci, nátlaku a lžím,“ 

komentovala výsledek referenda primátorka Liberce Martina Rosenbergová. 

K referendu mohlo přijít hlasovat celkem 80. 501 oprávněných osob. Z tohoto počtu město Liberec 

vydalo 60 hlasovacích průkazů těm, kteří chtěli hlasovat v jiném okrsku, než kde mají trvalé bydliště. 

Několik občanů také požádalo o to, aby k nim s volební schránkou přišla komise domů, protože se 

třeba ze zdravotních důvodů nemohli do hlasovací místnosti dostavit osobně. Žádné komplikace se 

v průběhu hlasování neobjevily. Uskutečnění referenda přišlo Statutární město Liberec cca 1,5 

milionů korun. 

K tomu, aby bylo referendum platné, bylo zapotřebí, aby přišlo hlasovat alespoň 35% oprávněných 

osob, což je pro Liberec 28,5 tisíce občanů. Aby byl výsledek referenda pro město závazný, musela by 

pro danou otázku hlasovat nadpoloviční většina oprávněných osob, což by současně muselo být 

alespoň 25% z celkového čísla oprávněných osob, zapsaných v seznamech. 

Nejde o první referendum na území města Liberce. První místní referendum proběhlo 16. května roku 

1998, šlo v něm o odtržení Machnína, Karlova pod Ještědem a Bedřichovky od Liberce. V tomto 

referendu rozhodovali pochopitelně jen občané z daných lokalit, a tehdejší referendum probíhalo 

ještě podle jiného zákona než nyní. Odtržení si tenkrát lidé neodhlasovali, Machnín, Karlov pod 

Ještědem a Bedřichovka zůstaly součástí města Liberce. 
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