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VYHLAŠUJE MÍSTNÍ REFERENDUM OBCE
VRČEŇ
v souladu s § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů a
v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Vrčeň č. 332/2022 ze dne 29. srpna 2022,
Usnesení č. 332/2022 ze dne 29. srpna 2022:
Zastupitelstvo obce Vrčeň:
I) vyhlašuje konání místního referenda dle ust. § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů, a to na území obce Vrčeň, o otázce:
„Souhlasíte, aby obec Vrčeň učinila veškeré právní kroky k uzavření nájemní smlouvy
na dobu neurčitou na pronájem Opatského rybníka se současným nájemníkem Spolkem
Vrčeň, dle nabídky Spolku Vrčeň projednané Zastupitelstvem obce dne 11. 7. 2022?
s následujícím odůvodněním:
Obec Vrčeň vyhlásila dne 13. 6. 2022 záměr na pronájem Opatského rybníka. Zastupitelstvo
obce Vrčeň na svém veřejném zasedání dne 11. 7. 2022 nerozhodlo pro žádnou nabídku. Dle
rozložení hlasů v zastupitelstvu dochází k patové situaci, kdy ani jedna nabídka nemá
dostatečnou podporu zastupitelů. Část zastupitelů nadřazuje výši nabídnuté ceny nájmu nad
podporu komunitního života v obci. V obci Vrčeň jsou v současnosti dva aktivní spolky, které
se v obci zapojují do kulturního a společenského života. Prvním z nich je SDH Vrčeň a
druhým Spolek Vrčeň, který žádal o pronájem výše uvedeného rybníku. Pokud nebude nájemní
smlouva na Opatský rybník se Spolkem Vrčeň prodloužena, bude to znamenat zánik tohoto
spolku a s tím související zrušení mnoha společenských akcí v obci a rozpuštění skupiny lidí,
kteří mají zájem o dění v obci a jsou ochotni ve svém volném čase a na vlastní náklady
zorganizovat různé akce pro širokou veřejnost. Prioritou Spolku Vrčeň není pouze pronájem
vodní plochy, ale zejména udržování a rozvoj tohoto krajinného prvku. Jeho činnost za
předchozích 10 let mluví sama za sebe. Než občanské sdružení Vrčeň (dnes Spolek Vrčeň)
získalo Opatský rybník do nájmu, byl rybník využíván pro intenzivní chov ryb, stav rybníka a
zejména jeho okolí byl žalostný. Po získání Opatského rybníka do nájmu spolkem se postupně
začaly dít změny. Spolek, který momentálně čítá dvacet jedna aktivních členů, provedl
zejména v okolí rybníku řadu úprav, které zcela změnily vzhled tohoto krajinného prvku.
Spolek Vrčeň je neziskovou organizací a není schopen konkurovat cenou za pronájem rybníka,
na misku pomyslných vah dává a nabízí právě svou další činnost pro obec, kterou specifikoval
ve své nabídce, kterou projednalo Zastupitelstvu obce Vrčeň na svém zasedání dne 11. 7.
2022.

II) stanovuje termín konání místního referenda na pátek 23. září 2022 v době od 14,00 do
22,00 hodin a sobotu 24. září 2022 v době od 8,00 do 14,00 hodin (tj. souběžně s konáním
voleb do Zastupitelstva obce Vrčeň a Senátu Parlamentu České republiky);
III) ukládá starostovi obce zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se
zněním zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů;
IV) ukládá starostovi obce zařadit do rozpočtu roku 2022 potřebné finanční prostředky na
technické zabezpečení konání místního referenda v částce 2 000 Kč.

Ve Vrčeni dne 29. srpna 2022

Ing. Vratislav Chodora
starosta obce

Další informace k průběhu referenda:
Právo hlasovat (§ 2 zákona o místním referendu)
V místním referendu má právo hlasovat každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva
obce, tedy státní občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu na území obce Vrčeň. Dále pak státní občan jiného
státu, který alespoň v druhý den voleb, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území
nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v obci Vrčeň, dosáhl věku nejméně
18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a
která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
Hlasovací lístky (§ 33 zákona o místním referendu)
Hlasovací lístky pro místní referendum nebudou oprávněným osobám roznášeny do schránek
před konáním referenda, oprávněné osoby je obdrží od místní komise přímo v hlasovací
místnosti.
Platnost a závaznost místního referenda (§ 48 zákona o místním referendu)
Rozhodnutí v místním referendu je platné, pokud se hlasování zúčastnilo alespoň 35%
oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
Jak probíhá hlasování?
Hlasování probíhá v hlasovacím okrsku, který je shodný s volebním okrskem. Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území ČR. Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrs-

ková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku. Oprávněná osoba může
ze závažných, zejména zdravotních, důvodů také požádat obecní úřad nebo okrskovou komisi
o možnost hlasovat mimo hlasovací místnost do přenosné hlasovací schránky.
Co když se za plentou spletu a volební lístky omylem zaměním (např. referendum x
obecní zastupitelstvo)?
Pak jsou bohužel oba hlasy neplatné. Obálky a volební lístky budou barevně odlišeny. Okrsková komise by však měla každého voliče na místě předem poučit, kterých voleb se účastní a
jaký hlasovací lístek má tedy odevzdat.
Jak mám vyznačit svou odpověď na otázku referenda?
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku, se označí křížkem v příslušném rámečku
předtištěná odpověď „ano“ nebo „ne“. Hlasovací lístek se vloží do úřední obálky a ta do hlasovací schránky.
Co když chci hlasovat jen ve volbách a nebo jen v referendu?
Toto samozřejmě možné je. Občan, který se chce vyjádřit jen v jednom typu hlasování,
navštíví příslušnou hlasovací místnost. Komise si učiní záznam do voličského seznamu nebo
seznamu hlasujících v referendu a vydá mu příslušnou úřední obálku a lístek.
Můžu svůj postoj následně změnit a přece jen přijít hlasovat i v druhé záležitosti?
Ano, pokud občan zatím odevzdal svůj hlas jenom ve volbách, může přijít později hlasovat v
místním referendu a naopak. Pro každé hlasování se totiž vede oddělená evidence. Pokud už
ale svůj hlas odevzdal, o stejné věci se, pochopitelně, dvakrát hlasovat nesmí.
Kdy a jak se dozvím výsledky referenda?
Na rozdíl od komunálních voleb se průběžné ani konečné výsledky referenda nezveřejňují na
stránce www.volby.cz, nýbrž zveřejní je místní komise ihned po jejich konečném sečtení,
pravděpodobně v podvečer 24. září 2022 na úřední desce OÚ Vrčeň a na stránkách
www.vrcen.cz.
Informace k referendu jsou k dispozici na úřední desce obce Vrčeň a na webu obce v kategorii
„NOVINKY“.

