STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Kancelář tajemníka
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Vážená paní

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

6.11.2010

CJ MML 192191/10

Šťastná/3767

11.11.2010

Vážená paní Svobodová,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zda v období od 24. 11. 1990 do 30. 6. 2006
proběhlo na území města Liberec místní referendum, Vám, v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm.
d) zákona, sdělujeme následující informace:
- dne 16. 5. 1998 od 8.00 do 20.00 hodin se konalo místní referendum za oddělení městských
částí Machnín, Bedřichovka a Karlov pod Ještědem a vznik samostatné obce Machnín,
sestávající z těchto městských částí;
- otázka referenda: Souhlasíte s oddělením části Machnín (Liberec XXXIII) od obce Liberec
a s vytvořením nové samostatné obce Machnín z oddělené části Machnína, Karlova pod
Ještědem a Bedřichovky? ano ne.
Pro jednotlivé výše uvedené městské části byly barevně odlišeny hlasovací lístky, každý
oprávněný občan obdržel hlasovací lístek, odpovídající městské části, ve které byl trvale
hlášen. Na hlasovacím lístku byl uveden výše uvedený text vždy s obměnou názvu části, o
jejímž oddělení se mělo hlasovat;
- celkový počet oprávněných občanů: Machnín 705, Bedřichovka 50, Karlov pod Ještědem
94;
- počet oprávněných občanů, kterým byly vydány úřední obálky: Machnín 503,
Bedřichovka 29, Karlov pod Ještědem 75;
- neplatné hlasy: v souladu s platnou legislativou neevidováno;
- platné hlasy: Machnín 487, Bedřichovka 29, Karlov pod Ještědem 73;
- hlasy pro ano: Machnín 303, Bedřichovka 16, Karlov pod Ještědem 29;
- hlasy pro ne: Machnín 184, Bedřichovka 13, Karlov pod Ještědem 44;
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- v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 298/1992 Sb., nebylo možné zdržet se
hlasování, oprávněný občan mohl pouze zakroužkovat předtištěnou odpověď ano
nebo odpověď ne.
- iniciátorem referenda – referendum iniciovali pánové Milan Suk a Luděk Šípek. Říkali si
INICIATIVA.
S pozdravem
Mgr. Lucie Šťastná v. r.
vedoucí odd. komunikace a informací
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