
Zápis
o prubehu a výsledku hlasování v hlasovacím

okrsku obce Velké Prílepy, v místním referendu
konaném podle zákona c. 22/2004 Sb.,

dne 20. a 21.10.2017

Otázkv místního referenda:

Datum konání místního referenda

C9 20.10.2017, plánovaná doba od 14:00 do 22:00 hodin;

C9 21.10.2017, plánovaná doba od 08:00 do 14:00 hodin.

Místo konání místního referenda:

Obec Velké Prílepy, okres Praha - západ, kraj Stredoceský

Pocátek hlasování:

20.10.2017, 14:00 hodin

Ukoncení hlasování:

21.10.2017, 14:00 hodin

Prerušení hlasování:

Od 20.10.2017, 22:00 hodin do 21.10.2017, 08:00 hodin

Prodloužení hlasování:

od hodin do hod in

Pocet hlasovacích okrsku v obci:

1 okrsek
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Místní komise, která podle § 19, odst. 2, Zákona o místním referendu, plní
rovnež úkolv okrskové komise, ie-Ii v obci zrízen pouze 1 hlasovací okrsek,
ziistila tyto celkové vVsledkvv místním referendu:

CelkovÝ pocet oprávnených osob v hlasovacím okrsku, zapsanÝch v seznamu
oprávnených osob:

2.097

Pocet oprávnených osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úrední obálky:
968

Pocet odevzdanÝch úredních obálek:

961

CelkovÝ pocet platnÝch hlasu pro odpoved na 1. otázku .•ANO":
252

CelkovÝ pocet platnÝch hlasu:

651

CelkovÝ pocet platných hlasu pro odpoved na 1. otázku .•NE":

690

CelkovÝpocet platnÝch hlasu pro odpoved na 2. otázku .•ANO":

163

CelkovÝ pocet platných hlasu pro odpoved na 2. otázku .•NE":

771

Pocet oprávnených osob, které neoznacily krížkem žádnou odpoved na 1. otázku a
zdržely se tak hlasování o otázce c. 1:

9

Pocet oprávnenÝch osob, které neoznacily krížkem žádnou odpoved na 2. otázku a
zdržely se tak hlasování o otázce c. 2:

10

Pocet platných hlasu k otázce c. 1:

951

Pocet platných hlasu k otázce c. 2:

944

Pocet neplatnÝch hlasu u odpovedi na otázku c. 2:

7

Platnost a závaznost místního referenda:

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je treba úcasti alespon 35%

oprávnených osob, zapsaných v seznamech volicu, tj734osob.

Pocet oprávnených osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úrední obálky

byl 968z celkového poctu 20970právnených osob, zapsaných ve výpisech ze

seznamu oprávnených osob k 1.1.2017, což je 46,16%.
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Místní referendum je platné.

Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-Ii v nem nadpolovicní

vetšina oprávnených osob, které se místního referenda zúcastnily a alespon

25% oprávnených osob, zapsaných v seznamech oprávnených osob, tj524
volicu.

Pro odpoved "ANO"na otázku C. 1 hlasovalo 2520právnených osob, tedy

26,22 % oprávnených osob, které se místního referenda zúcastnily a

12,02 %z celkového poctu oprávnených osob.

Pro odpoved "NElina otázku C. 1 hlasovalo 690 oprávnených osob, tedy

71,8% oprávnených osob, které se místního referenda zúcastnily a 32,9

%z celkového poctu oprávnených osob.

Pro odpoved "ANO" na otázku C. 2 hlasovalo1630právnených osob, tedy

16,96 % oprávnených osob, které se místního referenda zúcastnily a 7,77 %

z celkového poctu oprávnených osob.

Pro odpoved "NE" na otázku C. 2 hlasovalo 7710právnených osob,tedy 80,23

%oprávnených osob, které se místního referenda zúcastnily a 36,97 %

z celkového poctu oprávnených osob.

Místní referendum jezávazné.

Strucný obsah oznámení a stížností. které byly podány místní komisi:

Usnesení. které místní komise prijala a jejich strucné zduvodnení:

Jméno a príimení clena místní komise. kterÝ se po urcitou dobu nezúcastnil jeiího
jednání a duvod jeho neúcasti:

~ 19.10.2017
• 14:15 - 14:20 p. Marková

• 14:25 - 14:35 p. Šimková

• 15:15 - 15:20 p. Kosíková

• 15:30 - 15:35 p. Šafaríková

• 17:57 -18:25 p. Marková
• V 17:30 navštívil komisi redaktor z rozhlasu.

• V 18:00 prišli dva príslušníci Policie CR dotázat se na zpusob distribuce informací o referendu.

• 18:30 - 19:05 p. Šimková a p. Kosíková
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• 19:20 - 19:40 p. Kolenák

• 21:15 - 21:25 p. Šafaríková

• 21:30 - 21:40 p. Kosíková

~ 20.10.2017
• 11:00 -11:10 p. Marková

• 12:00 - 12:30 p. Šimková a p. Šafaríková

• 12:30 -12:55 p. Kosíková ap. Marková

• 12:55 - 13:05 p. Šimková

• 13:20 - 13:30 p. Marková

• 13:40 - 13:50 p. Šimková

Výsledek místního referenda:

Obec Velké Prílepy ve svém místním referendu, konaném podle
Zákonac. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmene nekterých zákonu, ve
znení pozdejších predpisu (dále jen zákon o místním referendu) a na základe
rozhodnutí Krajského souduv Praze c.j. 43 A 1/2017-50, ze dne 21. zárí 2017ve
dnech20. a 21. ríjna 2017 ve Velkých Prílepech bere na vedomí uvedené
výsledky referenda.

Podpisy místní komise:

Clenové:

Predsedkyne: PhDr. Jitka Šimková

Karel Kolenák 1;. '
Zuzana Šafaríková

Petra Ma rková

Zapisovatelka:Jitka Kosíková

Ve Velkých Prílepech dne: 21. ríjna 2017
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