Oznámení o konání místního referenda
Starosta městské části Praha 10 oznamuje, že ve dnech 19. – 20. září 2014 současně s doplňovacími
volbami do Senátu Parlamentu ČR, v případě druhého kola ve dnech 26. a 27. 9.2014 a v době konání
voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. 10. 2014, se uskuteční na území Městské části Praha
10 místní referendum, o jehož konání rozhodlo Zastupitelstvo Městské části Praha 10 dne 22. 8. 2014
usnesením č. 26/1/2014 v souladu s ustanovením § 14 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o
změně některých zákonů a bylo vyhlášeno dne 25. 8. 2014 vyvěšením na úřední desce Úřadu městské
části Praha 10.
1/

Místní referendum se koná v termínu 1. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České
republiky:
v pátek 19. a v sobotu 20. září 2014, přičemž hlasování se v souladu s ustanovením § 5 zák. č. 22/2004
Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, koná ve stejnou dobu, která je stanovena pro
konání voleb, tj. v pátek od 14,00do 22,00 hodin a v sobotu od 8,00 do 14,00 hodin.
Znění otázek:
Otázka č. 1:
Souhlasíte s nulovou tolerancí hazardu na Praze 10?
Otázka č. 2:
Souhlasíte s tím, aby finanční prostředky určené k financování
mládežnického sportu, které v případě nulové tolerance hazardu
nebudou příjmem rozpočtu městské části Praha 10, byly ve stejné výši
vynaloženy k řešení uvedené problematiky z rozpočtu městské části
Praha 10?
Otázka č. 3:
Souhlasíte s vybudováním hospice na území městské části Praha 10
z prostředků městské části Praha 10?

2/

Místní referendum se koná v termínu případného 2. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu
České republiky:
v pátek 26. a v sobotu 27. září 2014, přičemž hlasování se v souladu s ustanovením § 5 zák. č. 22/2004
Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, koná ve stejnou dobu, která je stanovena pro
konání voleb, tj. v pátek od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu od 8,00 do 14,00 hodin.
V případě, že se 2. kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky konat nebude,
hlasování v místním referendu se bude v souladu s ustanovením § 5 zák. č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů, se bude konat v jednom dni:
v pátek 26. září 2014 od 14,00 do 22,00 hodin.
Znění otázek:
Otázka č. 1:
Souhlasíte s tím, aby náklady na výstavbu sídla Úřadu městské části
Praha 10 zahrnující pořízení pozemků potřebných pro výstavbu byly
omezeny částkou 500 mil. Kč bez DPH?
Otázka č. 2:
Souhlasíte s tím, aby základním hodnotícím kritériem v zadávacím řízení
na pořízení sídla Úřadu městské části Praha 10 byla ekonomická
výhodnost nabídky a dílčím kritériem s nejvyšší vahou byla nabídková
cena?

Otázka č. 3:
Souhlasíte s tím, aby městská část Praha 10 ze svého rozpočtu
zrekonstruovala stadion Ďolíček za maximální částku 150 mil, Kč bez
DPH?
Otázka č. 4:
Souhlasíte s tím, aby celkové náklady na rekonstrukci nebo pořízení sídla
Úřadu Městské části Praha 10 byly omezeny částkou 500 milionů Kč
včetně DPH a případných úroků?
Otázka č. 5:
Souhlasíte s tím, aby dosavadní proces výběru sídla Úřadu Městské části
Praha 10 byl zrušen?
Otázka č. 6:
Souhlasíte s tím, aby byly hodnotícími kritérii pro konečný výběr sídla
Úřadu Městské části Praha 10 ekonomická výhodnost a dopravní
dostupnost pro občany MČ Praha 10?
Otázka č. 7:
Jste pro to, aby na řešení sídla Úřadu Městské části Praha 10 byla
vyhlášena veřejná architektonická soutěž podle pravidel České komory
architektů
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Místní referendum se koná v termínu voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10:
v pátek 10. a v sobotu 11. října 2014, přičemž hlasování se v souladu s ustanovením § 5 zák. č. 22/2004
Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, koná ve stejnou dobu, která je stanovena pro
konání voleb, tj. v pátek od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu od 8,00 do 14,00 hodin
Znění otázek:
Otázka č. 1:
Souhlasíte s pokračováním privatizace bytů svěřených městské části
Praha 10 oprávněnými nájemci bytů?
Otázka č. 2:
Souhlasíte s řešením problematiky bezpečnosti dětí v základních a
mateřských školách a bezpečnosti ochrany majetku občanů ve veřejném
prostoru městské části Praha 10 formou kamerového systému
napojeného na pult centrální ochrany městské části Praha 10 včetně
propojení na Policii České republiky a Městskou polici Hl. m. Prahy?
Otázka č. 3:
Souhlasíte, aby městská část Praha 10 i nadále z vlastního rozpočtu nad
rámec svých zákonných povinností poskytovala Hl. m. Praze a TSK
Praha finanční prostředky na financování oprav a údržby veřejných
komunikací ve vlastnictví Hl. m. Prahy?
Otázka č. 4:
Souhlasíte, aby městská část Praha 10 vybudovala parkovací dům na
Francouzské ulici a dotovala jeho budoucí provoz tak, aby parkování
v něm bylo dostupné všem občanům městské části Praha 10?
Otázka č. 5:
Souhlasíte, aby městská část Praha 10 vybudovala parkovací dům na
Vršovické ulici a dotovala jeho budoucí provoz tak, aby parkování v
něm bylo dostupné všem občanům městské části Praha 10 a iniciovala
odpovídající změnu územního plánu hl. m. Prahy?

•
•
•
•

Hlasování proběhne ve109 hlasovacích okrscích, které jsou ze zákona shodné s volebními
okrsky.
Hlasovací místnosti budou pro jednotlivé okrsky umístěny v objektech, kde probíhají volby.
Hlasovací lístky a úřední obálky obdrží oprávnění občané přímo v hlasovací místnosti v den
hlasování.
Dle zákona č. 22/2004 Sb., je osobou oprávněnou hlasovat v referendu

-

-

Občan se státním občanstvím ČR, který dosáhl nejpozději druhý den hlasování věku 18 let, je
v den hlasování přihlášen k trvalému pobytu v příslušném okrsku na území městské části Praha
10 a není u něho omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu vazby nebo
výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat v referendu,
omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu ochrany zdraví lidu nebo
výkon vojenské činné služby, neumožňuje-li účast v místním referendu plnění povinnosti z této
služby vyplývající.
Občan jiného státu, který je v den hlasování přihlášen v příslušném okrsku Městské části Praha
10 k trvalému pobytu, a byl na základě jeho vlastní žádosti zapsán do dodatku stálého seznamu
voličů ve smyslu zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

Oprávněná osoba hlasuje tak, že u každé otázky označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou
odpověď ANO – NE, vždy jen jednu z možností. Pokud u otázky neoznačí žádnou ze dvou možností,
bude jeho hlas platný s tím, že se pro danou otázku zdržel hlasování. K jiné úpravě hlasovacího lístku
se nepřihlíží. Po té vloží hlasovací lístek do úřední obálky a následně do hlasovací urny.
Hlasování bude umožněno po té, co občan prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,
popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky a jsou
zapsáni v dodatku stálého seznamu.
Výsledek místního referenda bude zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 10 ihned po
zjištění výsledků místní komisí.

V Praze dne 29. 8. 2014

Mgr. Bohumil Zoufalík
starosta

