
V Liberci 5. září 2013 

 

Tisková zpráva 
Původní termín pro konání místního referenda 

platí. Posunutí by bylo protiprávní a nákladnější 
 

Místní referendum se v Liberci bude konat 4. října 2013 od 10.00 hodin do 20.00 hodin, tak jak 

rozhodlo zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání. Návrh Změny pro Liberec, aby se 

referendum uskutečnilo souběžně s předčasnými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky, městští zastupitelé na svém jednání ve čtvrtek 5. září ani nezařadili na program 

zasedání.  

Proti posunutí původního termínu konání referenda se postavily všechny zastupitelské kluby 

s výjimkou navrhovatelů, tedy Změny pro Liberec. Odhlasovaly si, že tento bod nebude ani zařazen na 

program jednání. Zastupitelé, jak koaliční, tak i opoziční, poukazovali zejména na to, že přeložením 

termínu referenda na dny konání předčasných poslaneckých voleb, jak navrhovala Změna, by došlo 

k porušení zákona. Posunutí termínu referenda by odporovalo ustanovení § 15 zákona o místním 

referendu. Město by se tím vystavilo riziku napadení místního referenda u soudu, neplatnosti 

hlasování či rozhodnutí přijatého v místním referendu.  

Navíc termín referenda, odsouhlasený v červnu zastupiteli, byl již vyvěšený na úřední desce. V diskusi 

zastupitelů zazněl také argument, že by náklady na pořádání referenda, jestliže by se konalo dva dny 

souběžně s poslaneckými volbami, vyrostly o zhruba 1 milion korun. 

„Souběh konání místního referenda a voleb by navíc znamenal vyšší nároky na počet volebních 

místností, komisí a tedy vyšší finanční nároky. Dle názoru ministerstva vnitra při souběhu voleb a 

místního referenda nelze využít tytéž hlasovací místnosti, volební schránky a ani komise,“ zdůraznila 

primátorka Martina Rosenbergová. 

O vyhlášení místního referenda rozhodlo zastupitelstvo města 27. 6. 2013, na úřední desku bylo 

usnesení vyvěšeno 8. 7. 2013 (po vyhotovení zápisu do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva). 

Dnem vyhlášení místního referenda je první den vyvěšení na úřední desce, tedy den 8. 7. 2013. Podle 

zákona se referendum musí konat nejpozději do 90 dnů po dni jeho vyhlášení, v případě Liberce tedy 

nejpozději do neděle 6. 10. 2013. 

„Termín 4. 10. 2013 byl zvolen, aby vyhovoval výše uvedenému zákonnému požadavku. Místní 

referendum nebylo vyhlášeno na období letních prázdnin, protože to by bylo v rozporu s judikaturou 

soudů,“ uvedl tajemník města Jindřich Fadrhonc. 

Referendum se 4. října uskuteční v čase od 10.00 do 20.00 hodin. Proběhne zřejmě na obvyklých 

místech v 87 volebních okrscích. Úřední obálku s volebním lístkem dostane každý volič až ve volební 



místnosti. Podrobnější informace najdou občané v brzké době na internetových stránkách Statutárního 

města Liberec. 

 


