
č. obec (okres, kraj) otázka datum konání

1 25.03.2006 112 80,4% ANO 0

2 25.03.2006 265 75,1% ANO

3 24.06.2006 54,7% ANO

4 09.09.2006 18 % NE

5 20. -21.10.2006 304 67,4% ANO

6 20. -21.10.2006 50,4% ANO

MÍSTNÍ REFERENDA V ČESKÉ REPUBLICE                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                        2006 – 2019

oprávněné 
osoby

účast              
(%) platnost1

výsledek hlasování        
                                  
ANO                  NE  

(počet osob, %)

Drahoňův Újezd 
(Rokycany, PLK)

Má obec Drahoňův Újezd při výkonu své samostatné 
působnosti využít všech zákonných prostředků (zejména z 
titulu schvalovatele územního plánu, účastníka správních 
řízení a vlastníka pozemků), aby zabránila těžbě jižní části 

ložiska stavebního kamene v dobývacím porstoru 
Třebnuška?

88                
   (97,8 %)

Tisovec                
(Chrudim, PAK)

Souhlasíte s tím, aby obec Tisovec pronajala pozemek v k. ú. 
Tisovec p. č. 1781 firmě Holcim (Česko) a.s.  za účelem 

otevření lomu na těžbu kameniva?

57         
(28,6 %)

137      
(68,8 %)

Opatovice nad 
Labem             

(Pardubice, PAK)

1. Souhlasíte se vstupem obce do společnosti na energetické 
využívání odpadů EVO, a.s.?                                                            
     2. Jste pro to, aby obec Opatovice nad Labem souhlasila s 

umístěním stavby spalovny odpadů nebo zařízení na 
energetické využívání odpadů na katastrálním území obce 

Opatovice nad Labem?

1 352
ad 1) 98 ad 
2) 46 (13,3 
%; 56,2%)

ad 1) 610 
ad 2) 669 
(82,5 %; 
90,5%)

Čelákovice              
(Praha-východ, STČ)

Odmítáte realizaci polyfunkčního domu Harmonie v proluce 
na jižní straně náměstí?

8 598 1238 
(80,1%)

293        
(19 %)

Miskovice - mč            
   (Kutná Hora, STČ)

Souhlasíte s výstavbou dětského domova podle studie 
"Výstavba nového dětského domova se školou Miskovice p. 

č. 90, okres Kutná Hora" na území obce Miskovice?

50       
(24,4 %)

153 
(74,6%)

Vrbátky    (Prostějov, 
OLK)

Souhlasíte se změnou územního plánu obce Vrbátky 
umožňující stavbu lihovaru?

1 245
191     

(30,4 %)
431     

(68,6 %)



7 01.12.2006 38,2% NE

8 08.12.2006 884 54,9% ANO

9 19.01.2007 208 61,5% ANO

10 27.01.2007 145 57,2% ANO

11 17.03.2007 88 81,8% ANO

12 05.05.2007 31 96,8% ANO 0

Litvínov                       
(Most, ÚLK)

Má město Litvínov aktivně využít všech prostředků, aby 
zabránilo přiblížení povrchové těžby uhlí k Litvínovu, při 

kterém by došlo k překročení územních ekologických limitů 
vymezených usnesením vlády č. 444/1991?

21 672 7909   
(95,5 %)

288        
(3,8 %)

Abertamy a 
přidružená část 

Hřebečná (Karlovy 
Vary, KVK)

Souhlasíte s tím, aby na pozemcích obce Abertamy 
parc.č.1613/1 a č.1628/1 v katastrálním území Hřebečná byly 

za níže uvedených podmínek postaveny větrné elektrárny? 
(Technická specifikace: větrné elektrárny budou dvě, gondoly 

elektráren budou ve výšce 80m a 90m nad terénem, délka 
listu vrtule 45m, výkon cca 3 MW; - zisk obce: předpokládaný 
zisk obce Abertamy z obou elektráren bude cca 2.000.000,-
Kč ročně; - podíl občanů na zisku: část každoročního zisku z 

elektráren bude rozdělována mezi obyvatele obce. Výši 
výplaty podílu na zisku v příslušném kalendářním roce bude 

určovat zastupitelstvo.)

437     
(90,1 %)

43          
(8,9 %)

Mírová                   
(Karlovy Vary, KVK)

Souhlasíte s tím, aby byl otevřen dobývací prostor v lokalitě 
Mírová - Zátiší v katastrálním území obce Mírová?

33       
(25,8 %)

95       
(74,2 %)

Olešenka               
(Havlíčkův Brod, VYS)

Souhlasíte s tím, aby v katastru obce Olešenka byly 
postaveny a provozovány větrné elektrárny?

43       
(51,8 %)

38       
(45,8 %)

Trokavec, 
(p.Mirošov, 

Rokycany, PLK)

Souhlasíte s tím, aby obecní zastupitelstvo obce Trokavec 
podniklo veškerá zákonná opatření k tomu, aby zamezilo 

výstavbě radarové základny Spojených států amerických na 
území Vojenského újezdu Brdy?

71       
(98,6 %)

1            
(1,4 %)

 Vísky            
(Rokycany, PLK)

Souhlasíte s tím, aby obecní zastupitelstvo obce Vísky 
podniklo veškerá zákonná opatření k tomu, aby zamezilo 

výstavbě radarové základny Spojených států amerických na 
území Vojenského újezdu Brdy?

30        
(100 %)



13 25.05.2007 54,2% ANO

14 09.06.2007 304 59,2% ANO

15 09.06.2007 207 72,9% ANO

16 09.06.2007 124 74,2% ANO

17 09.06.2007 47,2% NE

18 09.06.2007 65,8% ANO

19 09.06.2007 92 83,7% ANO

Velká Bíteš            
(Žďár nad Sázavou, 

VYS)

Souhlasíte s tím, aby Ředitelství silnic a dálnic ČR vybudovalo 
na území města Velká Bíteš přeložku silnice I/37 v úseku od 
nového mostu ev.č. 37-059 po dálniční křižovatku D1 - km 

162?

3 925 198       
(9,3 %)

1905 (89,6 
%)

Volenice         
(Příbram, STČ)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Volenice podniklo 
veškerá zákonná opatření k tomu, aby zamezilo výstavbě 
radarové základny Spojených států amerických na území 

Vojenského újezdu Brdy?

169      
(93,9 %)

7            
(3,9 %)

Vranovice              
(Příbram, STČ)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Vranovice podniklo 
veškerá zákonná opatření k tomu, aby zamezilo výstavbě 
radarové základny Spojených států amerických na území 

Vojenského újezdu Brdy?

145        
(96 %) 

6             
(3,8 %)

Bezděkov pod 
Třemšínem              

(Příbram, STČ)

Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo obce Bezděkov pod 
Třemšínem podniklo veškerá zákonná opatření k tomu, aby 
zamezilo výstavbě radarové základny na území Vojenského 

újezdu Brdy?

89    
(96,7%)

1            
(1,1 %)

Rožmitál pod 
Třemšínem             

(Příbram, STČ)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Rožmitál pod 
Třemšínem podniklo veškerá zákonná opatření k tomu, aby 

zamezilo výstavbě radarové základny Spojených států 
amerických na území Vojenského újezdu Brdy?

3 636 1 620    
(94,5 %)

83          
(4,8 %)

 Zaječov              
(Beroun, STČ)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Zaječov podniklo 
veškerá zákonná opatření k tomu, aby zamezilo výstavbě 
radarové základny Spojených států amerických na území 

Vojenského újezdu Brdy?

1 125 728     
(98,4 %)

10          
(1,4 %)

Vševily                
(Příbram, STČ)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Vševily podniklo 
veškerá zákonná opatření k tomu, aby zamezilo výstavbě 
radarové základny Spojených států Amerických na území 

Vojenského újezdu Brdy?

71       
(92,2 %)

6            
(7,8 %)



20 09.06.2007 537 74 % ANO

21 02.06.2007 630 65 % ANO

22 09.06.2007 182 64,3% ANO

23 02.06.2007 199 71,4% ANO

24 22.06.2007 337 60,8% ANO

25 28.04.2007 131 92,4% ANO 0

26 29.06.2007 368 61,7% ANO

27 09.06.2007 175 65,7% ANO

Věšín                    
(Příbram, STČ)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Věšín podniklo 
veškerá zákonná opatření k tomu, aby zamezilo výstavbě 
radarové základny Spojených států amerických na území 

Vojenského újezdu Brdy?

387      
(97,5 %)

8            
(2,1 %)

Hvožďany            
(Příbram, STČ)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Hvožďany podniklo 
veškerá zákonná opatření k tomu, aby zamezilo výstavbě 
radarové základny Spojených států amerických na území 

Vojenského újezdu Brdy?

381      
(93,2 %)

20        
(22,8 %)

Sedlice                   
(Příbram, STČ)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Sedlice podniklo 
veškerá zákonná opatření k tomu, aby zamezilo výstavbě 
radarové základny Spojených států amerických na území 

Vojenského újezdu Brdy?

113      
(96,6 %)

4            
(3,4 %)

Těně                    
(Rokycany, PLK)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Těně podniklo 
veškerá zákonná opatření k tomu, aby zamezilo výstavbě 
radarové základny Spojených států amerických na území 

Vojenského újezdu Brdy?

139     
(97,9 %)

3            
(2,1 %)

Místo               
(Chomutov, ULK)

Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren v katastru obce 
Místo, Vysoká Jedle a Blahuňov?

34        
(16,6 %)

170             
(82,9 %)

Hojkov                
(Jihlava, VYS

Požadujete, aby orgány obce Hojkov využily všech zákonných 
rozhodovacích pravomocí v samostatné působnosti (včetně 

schvalování územního plánu a jeho změn) k tomu, aby 
zabránily výstavbě hlubinného úložiště vyhořelého 

jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů v lokalitě 
Rohozná?

119     
(98,4 %)

Staré Buky            
(Trutnov, HKK)

Jsem pro odkoupení pozemků a objektů včetně zámku pro 
další rozvoj obce. K získání prostředků na jejich odkoupení, 

jsem pro prodej Obecní hospody a tělocvičny.

123      
(54,2 %)

98       
(43,2 %)

Hůrky              
(Rokycany, PLK)

Souhlasíte s tím, aby obecní zastupitelstvo Obce Hůrky 
podniklo veškerá zákonná opatření k tomu, aby zamezilo 

výstavbě radarové základny Spojených států Amerických na 
území Vojenského újezdu Brdy?

112     
(97,4 %)

3            
(2,6 %)



28 23.06.2007 51,5% ANO

29 28.07.2007 456 60,3% ANO

30 09.06.2007 44 86,4% ANO

31 30.06.2007 169 53,8% ANO

32 08.09.2007 411 56,7% ANO

33 01.09.2007 37,8% NE

34 20.10.2007 580 56 % ANO

Mirošov             
(Rokycany, PLK

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Mirošov podniklo 
veškerá zákonná opatření k tomu, aby zamezilo výstavbě 
radarové základny Spojených států amerických na území 

Vojenského újezdu Brdy?

1 786 867     
(97,5 %)

30          
(3,3 %)

Láz                          
(Příbram, STČ)

Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo obce Láz podniklo 
veškerá zákonná opatření k tomu, aby zamezilo výstavbě 
radarové základny Spojených států amerických na území 

Vojenského újezdu Brdy?

254     
(94,5 %)

6            
(2,2 %)

Štítov                 
(Rokycany, PLK)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Štítov podniklo 
veškerá zákonná opatření k tomu, aby zamezilo výstavbě 
radarové základny Spojených států amerických na území 

Vojenského újezdu Brdy?

33       
(86,8 %)

5          
(13,2 %)

Veselá               
(Rokycany, PLK)

Má obec Veselá při výkonu své samostatné působnosti využít 
všech zákonných prostředků, aby zabránila výstavbě 

radarové základny Spojených států amerických na území 
Vojenského výcvikového prostoru Brdy?

90       
(98,9 %)

1            
(1,1 %)

Lichkov                          
(Ústí nad Orlicí, PAK)

Souhlasíte se stavbou větrné elektrárny na "Hraničním 
kopci" v k.ú. Lichkov?

213     
(91,8 %)

19          
(8,2 %)

Bohutín                   
(Příbram, STČ)

Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo obce Bohutín podniklo 
veškerá zákonná opatření k tomu, aby zamezilo výstavbě 
radarové základny Spojených států amerických na území 

Vojenského újezdu Brdy?

1 289 458        
(94 %)

28          
(5,7 %)

Omice                            
(Brno-venkov, JHM)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Omice při vydávání 
územního plánu podniklo v samostatné působnosti kroky ke 

schválení lokality Z.7, Z.22 a Z.25 pro výstavbu rodinných 
domů?

62        
(19,1 %)

253     
(77,9 %)



35 24.11.2007 35,3% NE

36 29.09.2007 809 47,2% NE

37 03.11.2007 305 44,6% NE

38 29.10.2007 471 30,6% NE

39 12.11.2007 951 35,4% NE

40 10.11.2007 160 67,5% ANO

41 30.11.2007 375 44,3% NE

Vnorovy                     
(Hodonín, JHM)

1. Souhlasím, aby v katastru obce Vnorovy byla vybudována 
na pozemcích ve vlastnictví Obce Vnorovy fotovoltaická 

elektrárna na ploše do 65 ha.                                                          
                              2. Souhlasím s prodejem pozemků ve 

vlastnictví Obce Vnorovy za účelem výstavby fotovoltaické 
elektrárny.

2 457

ad) 1 260    
ad 2) 76 
(30 %;    
8,8 %)

ad 1) 574    
ad 2) 750 
(66,2 %; 
86,5 %)

Nový Rychnov 
(Pelhřimov, VYS)

Požadujete, aby orgány Obce Nový Rychnov využily všech 
svých zákonných rozhodovacích pravomocí v samostatné 

působnosti (včetně schvalování územního plánu a jeho 
změn) k tomu, aby zabránily výstavbě hlubinného úložiště 

vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů 
v lokalitě Rohozná?

362     
(94,8 %)

20          
(5,2 %)

Horní Blatná (Karlovy 
Vary, KVK)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo Horní Blatné podpořilo 
výstavbu silničního obchvatu Horní Blatné?

98       
(72,1 %)

36         
(26,5 %)

Koleč                          
(Kladno, STČ)

Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren na katastrálním 
území obce Koleč?

59       
(40,8 %)

81       
(56,3 %)

Ochoz u Brna               
   (Brno-venkov, JHM)

1. Souhlasíte s tím, aby zastupitestvo obce Ochoz u Brna 
učinilo v samostatné působnosti veškeré kroky k neschválení 

nového v současnosti připravovaného návrhu územního 
plánu.                   2. Souhlasíte, aby se současné okolí 

místního hřbitova (40 m od hřbitovní zdi) stalo pietní zónou a 
v novém územním plánu tedy nezastavitelným územím?

ad 1) 287    
  ad 2) 261 

(86,7 %; 
78,9 %)

ad 1) 42      
       ad 2) 

70 (12,7 %; 
21,1 %)

Opatov                        
(Jihlava, VYS)

Požadujete, aby orgány obce Opatov využily všech svých 
rozhodovacích pravomocí v samostatné působnosti (včetně 

schvalování územního plánu a jeho změn) k tomu, aby 
zabránily výstavbě hlubinného úložiště vyhořelého 

jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů v lokalitě 
Rohozná?

103     
(95,4 %)

3            
(2,8 %)

 Líšťany                        
(Louny, ULK)

Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren v 
severozápadním okraji katastrálního území Líšťany?

100      
(60,2 %)

66       
(39,8 %)



42 10.11.2007 36,7% NE

43 24.11.2007 329 65,3% ANO

44 NEREALIZOVÁNO V ZÁKONEM STANOVENÉ LHŮTĚ neoznámeno

45 15.12.2007 115 82,6% ANO

46 08.12.2007 103 86,4% ANO

47 15.12.2007 150 73,3% ANO

Strašice               
(Rokycany, PLK)

Má obec Strašice při výkonu své samostatné působnosti 
podniknout veškerá zákonná opatření k tomu, aby zamezila 
výstavbě radarové stanice Spojených států amerických na 

území vojenského výcvikového prostoru Brdy?

1 910 646     
(93,2 %)

36          
(5,2 %)

Dušejov                    
(Jihlava, VYS)

Požadujete, aby orgány obce Dušejov využily všech svých 
zákonných rozhodovacích pravomocí v samostatné 

působnosti (včetně schvalování územního plánu a jeho 
změn) k tomu, aby zabránily výstavbě hlubinného úložiště 

vyhořelého paliva a vysoce radioaktivních odpadů v lokalitě 
Rohozná?

206     
(95,8 %)

8            
(3,7 %)

Zábřeh                  
(Šumperk, OLK)

Hubenov                  
(Jihlava, VYS)

Požadujete, aby orgány obce Hubenov využily všech svých 
zákonných rozhodovacích pravomocí v samostatné 

působnosti (včetně schvalování územního plánu a jeho 
změn) k tomu, aby zabránily výstavbě hlubinného úložiště 

vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů 
v lokalitě Rohozná?

94       
(98,9 %)

1            
(1,1 %)

Milíčov                       
(Jihlava, VYS)

Požadujete, aby orgány obce Milíčov využily všech svých 
zákonných rozhodovacích pravomocí v samostatné 

působnosti (včetně schvalování územního plánu a jeho 
změn) k tomu, aby zabránily výstavbě hlubinného úložiště 

vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů 
v lokalitě Rohozná?

85       
(95,5 %)

1            
(1,1 %)

Dvorce                       
(Jihlava, VYS)

Požadujete, aby orgány obce Dvorce využily všech svých 
zákonných rozhodovacích pravomocí v samostatné 

působnosti k tomu, aby zabránily výstavbě hlubinného 
úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních 

odpadů v lokalitě Rohozná?

105      
(95,5 %)

5             
(4,5 %)



48 16.02.2008 793 65,1% ANO

49 02.02.2008 40,2% NE

50 16.03.2008 999 52,6% ANO

51 07.06.2008 483 40 % NE

52 24.05.2008 327 69,7% ANO

53 22.03.2008 347 72,6% ANO

54 17.05.2008 83,3% ANO

 Letohrad                      
(Ústí nad Orlicí, PAK)

Jste pro osamostatnění městské části Kunčice s územím 
vymezeným k. ú. Kunčice u Letohradu?

262        
(50,7%)

241     
(46,6 %)

Želešice                    
(Brno-venkov, JHM

Má obec Želešice prodávat, pronajímat či jinak nakládat se 
svými pozemky nacházejícími se v okolí současného 

kamenolomu v k.ú. Želešice, před tím, než bude vybudován a 
zprovozněn plánovaný silniční obchvat obce Želešice?

1 118
87       

(19,5 %)
350        
(78 %)

Sudoměřice 
(Hodonín, JHM)

Souhlasíte s tím, aby orgány obce učinily při výkonu 
samostatné působnosti zákonné kroky vedoucí k rozšíření 

stávajícího rozsahu obousměrné dopravy na komunikaci č. I/
70, tj. na historické cestě vedoucí přes zastavěné území obce 

Sudoměřice do města Skalica, o osobní  automobily do 
hmotnosti 3,5 tuny?

349      
(66,5 %)

174     
(33,1 %)

Rokytnice                     
   (Zlín, ZLK)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Rokytnice 
pokračovalo v soudním sporu finančního vypořádání mezi 

městem Slavičín a obcí Rokytnice?

88       
(45,6 %)

102      
(52,8 %)

Horní Habartice 
(Děčín, ULK)

1.Souhlasíte s výstavbou věže místního kostela sv. Jana 
Křtitele?                                                                                               

                      2. Souhlasíte s prodejem části p.p.č. 326/37 a 
p.p.č. 326/38 (využití sportoviště) na výstavbu nástupní 

plochy před kostelem dle nákresu projektanta?

ad 1) 103    
ad 2) 97 
(45,2 %; 
42,5 %)

ad 1) 113    
ad 2) 113 
(49,6 %; 
49,6 %)

Cejle                         
(Jihlava, VYS)

Požadujete, aby orgány obce Cejle využily všech svých 
zákonných rozhodovacích pravomocí v samostatné 

působnosti k tomu, aby zabránily výstavbě hlubinného 
úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních 

odpadů v lokalitě Rohozná?

200     
(79,4 %)

38       
(15,1 %)

Zlín                    (Zlín, 
ZLK)

Souhlasíte s osamostatněním, tedy oddělením, místní části 
Želechovice nad Dřevnicí od statutárního města Zlína a 

vznikem samostatné obce Želechovice nad Dřevnicí?
1 624

1 259 
(93,1 %)

83          
(6,1 %)



55 01.05.2008 447 50,8% ANO 50 (22 %)

56 neoznámeno

57 06.09.2008 958 62,8% ANO

58 19.07.2008 111 76,6% ANO

59 17. -18.10.2008 49,7% ANO

60 30.08.2008 220 35 % ANO

61 17. -18.10.2008 42,3% ANO

Studenec                  
(Třebíč, VYS)

Požadujete, aby z pomníku padlých na návsi byl odstraněn 
reliéf J.V.Stalina?

154      
(67,8 %)

Bystročice (Olomouc, 
OLK)

Souhlasíte s tím, aby obec Bystročice všemi dostupnými 
právními prostředky zabránila realizaci logistického centra, 
příjezdové komunikace, případně jiných skladovacích hal či 

průmyslových objektů, na všech pozemcích mezi částí 
Žerůvky, biocentrem a rychlostní komunikací R46?                    

              NÁVRH NA KONÁNÍ MÍSTNHO REFERENDA 
NESCHVÁLEN

Sobotín                  
(Šumperk, OLK)

Souhlasíte se vznikem nové obce Petrov nad Desnou 
oddělením od současné obce Sobotín?

505      
(83,9 %)

78           
(13 %)

Bousín               
(Prostějov, OLK)

Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren na k.ú. Bousín a 
Repechy?

25        
(29,4 %)

59        
(69,4 %)

Milevsko                   
(Písek, JHČ)

Souhlasíte s vyhlášením záměru na prodej plochy 
autobusového nádraží v Milevsku k výstavbě obchodního 

centra?
7 539

1 069    
(28,5 %)

2 495    
(66,6 %)

Nové Heřminovy 
(Bruntál, MSK)

Souhlasíte s tím, aby obec Nové Heřminovy aktivně využila 
všech zákonných prostředků a dalších legitimních nástrojů, 
aby zabránila bourání budov na území obce v souvislosti s 
plánovaným záměrem přehrady v obci Nové  Heřminovy, 

zejména aby ve všech správních či soudních řízeních 
souvisejících s povolováním přehrady v obci Nové Heřminovy 

vystupovala vždy proti realizaci záměru přehrady?

55       
(71,4 %)

21       
(27,3 %)

Dolní Břežany 
(Praha-západ, STČ)

Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo obce schválilo pouze 
takové návrhy územního plánu, podle kterých nebude dále 
rozšiřováno zastavitelné území obce a aby další výstavba v 

zastavitelném území obce byla rozložena do etap, a to 
postupně až do r. 2040?

1 935
781     

(85,4 %)
117      

(12,8 %)



62 11.10.2008 504 21 % NE

63 17. -18.10.2008 131 86,3% ANO

64 29.11.2008 729 32,4% NE

65 15.01.2009 50,7% ANO

66 09.01.2009 23,1% NE

67 21.02.2009 761 60 % ANO

Struhařov                
(Praha-východ, STČ)

Má obec Struhařov navrhnout a prosazovat změnu územního 
plánu pro pozemky č.PK 94, PK 90/1, PK 89, PK 85/4, PK 80, 
PK 83, PK 131, PK 132, PK 133, PK 120/1, PK 120/2, PK 732, 

KN 87, KN 85/2, KN 63/2, KN 63/1, KN 63/14, KN 134/4 a KN 
734/2 v lokalitě Pod Hliněným Rybníkem I a II. pro budoucí 
využití ze zastavitelného území na území nezastavitelné?

61       
(57,5 %)

42       
(39,6 %)

Modlíkov           
(Havlíčkův Brod, VYS)

Souhlasíte s umístěním větrných elektráren v katastrálním 
území Modlíkov?

59       
(52,2 %)

52           
(46 %)

Libčeves                   
(Louny, ULK)

Souhlasíte s tím, aby v obci Všechlapy, v objektu č.p. 1 
(bývalý kravín) byla vybudována bioplynová stanice?

35       
(14,8 %)

201      
(85,2 %)

Dýšina                
(Plzeň-město, PLK)

1. Souhlasíte s výstavbou Celního a daňového skladu 
pohonných hmot v katastrálním území obce Dýšina?                 

                                                                                                     2. 
Má obec Dýšina při výkonu své samostatné působnosti využít 
všech zákonných prostředků, aby zabránila výstavbě skladu 

pohonných hmot na území obce?

1 302

ad 1) 16      
  ad 2) 612 

(2,4 %; 
92,7 %)

ad 1) 627    
 ad 2) 31 

(95 %;   4,7 
%)

Stříbro                       
(Tachov, PLK)

Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren na území obce 
Stříbro? 6 264

223     
(15,7 %)

1 199    
(84,3 %)

Havlíčkova Borová 
(Havlíčkův Brod, VYS)

Souhlasíte s umístěním větrných elektráren v katastrálním 
území Havlíčkova Borová?

42          
(9,2 %)

391     
(85,7 %)



68 06.03.2009 27,4% NE

69 21.03.2009 271 66,4% ANO

70 5. - 6. 10 2009 646 66,4% ANO

71 20.06.2009 481 59,3% ANO

Tlumačov                      
  (Zlín, ZLK)

Souhlasíte s tím, aby obec Tlumačov z rozpočtu obce těm 
vlastníkům pozemků dotčených plánovanou stavbou 

protipovodňových hrází v katastrálním území Tlumačov na 
Moravě, jajímž investorem má být  Povodí Moravy, s. p., 

kteří na rozdíl od většiny ostatních vlastníků odmítli v 
budoucnu prodat dotčené pozemky ve výměře nezbytného 
trvalého záboru za standardních podmínek, vycházejících z 

platných oceňovacích předpisů v době podpisu kupní 
smlouvy, minimálně však za částku 82, 78 Kč/m², zaplatila 
vyšší kupní cenu za 1 m² dotčených pozemků ve výměře 

nezbytného trvalého záboru, případně i ve výměře 
přesahující výměru nezbytného travalého záboru?

1 981 335     
(61,8 %)

207     
(38,2 %)

Niva                    
(Prostějov, OLK)

Souhlásíte s výstavbou větrných elektráren v katastrálním 
území obce Niva?

29       
(16,1 %)

146     
(81,1 %)

Prosetín               
(Chrudim, PAK)

Souhlasím s rozšířením těžby kamene pro výrobu drceného 
kameniva v dobývacím prostoru Prosetín I. v rozsahu 

navrženém firmou Taberg Praha, s. r. o.

9       
(2,1%)

414      
(96,5 %)

Liboš                      
(Olomouc, OLK)

Souhlasíte se zřízením pískoven na území obce Liboš, tj. na 
katastrálním území Liboš a Krnov a změnou územního plánu 
umožňujících zřízení a provoz pískoven na území obce Liboš?

21          
(7,4 %) 

263      
(92,3 %)



72 28.06.2009 686 43,4% ANO

73 03.07.2009 18,1% NE

Květnice                    
(Praha-východ, STČ)

1. Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Květnice bylo 
povinno neprodlěně učinit veškeré kroky v samostatné 

působnosti, které by zabránily výstavbě více než 
dvoupodlažních budov v centru obce na místě stávajících 

hospodářských budov, zejména realizaci záměru "Rezidence 
Flores", o němž je vedeno řízení EIA pod č.j. 

142294/2008/KUSKOŽP/Ja?                                                     2. 
Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Květnice bylo 
povinno neprodleně učinit všechny kroky v samostatné 

působnosti, které jsou potřebné ke schválení změny 
územního plánu obce Květnice obsahující níže uvedené 

podmínky?              3. Souhlasíte s tím, aby bylo zastupitelstvo 
obce Květnice povinno neprodlěně učinit veškeré kroky v 

samostatné působnosti potřebné k tomu, aby nebyl 
realizován projekt "Zahrady Květnice" na pozemcích parc. č. 

550/28 a 550/26 v katastrálním území Květnice dříve, než 
bude dokončena příslušná infrastruktura (dostatečná 

kapacita ČOV, posílení vodovodní sítě vč. vodojemu, vyřešení 
dopravních obslužných tras)?

ad 1) 292    
 ad 2) 287   
 ad 3) 295 

(98 %; 96,3 
%; 99 %)

Ad 1) 4      
Ad 2) 8   
Ad 3) 3 

(1,3 %; 2,7 
%; 1 %)

Černá Hora (Blansko, 
JHM)

Jste pro vystoupení městyse Černá Hora ze Svazku vodovodů 
a kanalizací měst a obcí se sídlem v Boskovicích, 17. 

listopadu 14, i za předpokladu nutnosti vrácení dlužné částky 
ve výši nejméně 7 mil. Kč Svazku a předpokladu, že cena 
vodného a stočného v městysu Černá Hora může být po 

započítání vypořádání se Svazkem a uplatnění odpisů 
vodohospodářského majetku městyse vyšší, než je cenma 

současná?

1 561
265        
(94 %)

15          
(5,3 %)



74 15.08.2009 312 75 % ANO

75 04.09.2009 788 76,6% ANO

76 11.09.2009 60,8% ANO

77 12.09.2009 173 66,5% ANO

78 26.09.2009 623 65,7% ANO

79 10.10.2009 61,3% ANO

80 10.10.2009 148 59,5% ANO

Rohozná u Jihlavy       
           (Jihlava, VYS)

1. Souhlasíte s tím, aby bylo v katastrálním území obce 
Rohozná u Jihlavy vybudováno hlubinné úložiště 

vysoceradioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva.  
                                           2. Souhlasím, aby na našem 

katastrálním území  byl proveden v rámci hlubinného 
úložiště geologický průzkum.

ad 1) 6        
   ad 2) 13 
(2,6 %; 5,6 

%)

ad 1) 226    
ad 2) 218 
(96,6 %; 
93,2 %)

Chotíkov                      
(Plzeň-sever, PLK)

Souhlasíte s výstavbou zařízení na termické zpracování 
komunálního odpadu v katastrálním území obce Chotíkov?

312     
(51,7 %)

291     
(48,2 %)

Zlín                    (Zlín, 
ZLK)

Souhlasíte s osamostatněním, tedy oddělením, místní části 
Kostelec od statutárního města Zlína a vznikem samostatné 

obce Kostelec u Zlína?
1 534 231     

(24,8 %)
677     

(72,6 %)

Lišnice                        
(Most, ULK)

Má zastupitelstvo obce umožnit změnou územního plánu 
výstavbu skladovacího areálu obilovin na parcele 303/1 v 

katastrálním území obce Lišnice?

63       
(54,8 %)

45       
(39,1 %)

Větřkovice                 
(Opava, MSK)

Má zastupitelstvo obce Větřkovice podnikat další kroky, 
směřující k výstavbě větrných elektráren v katastrálním 
území Větřkovice u Vítkova a v katastrálním území Nové 

Vrbno?

121     
(29,6 %)

272     
(66,5 %)

Věrovany (Olomouc, 
OLK)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Věrovany 
podporovalo vybudování pískovny na katastrálním území 
obce Věrovany včetně změny územního plánu, která by 

umožnila těžbu písku na tomto území?

1 123
45          
(6,5 %)

631     
(91,7 %)

Okrouhlá Radouň 
(Jindřichův Hradec, 

JHČ)

1. Souhlasíte s tím, aby odpovědné obecní orgány obce 
Okrouhlá Radouň při výkonu samostatné působnosti obce 

využily všech zákonných prostředků k zabránění stavby 
úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních 
odpadů?                            2. Souhlasíte s tím, aby odpovědné 

obecní orgány při výkonu samostatné působnosti obce 
využily všech zákonných prostředků k zabránění stavby 

podzemního zásobníku plynů?

ad 1) 82     
ad 2) 80 
(93,2 %; 
90,9 %)

ad 1) 5    
ad 2) 7  

(5,7 %; 2,8 
%)



81 07.11.2009 33,3% NE

82 21.11.2009 777 36,7% ANO

83 Souhlasíte s prodejem chaty Vyhlídka? 20.11.200929 27,5% NE

84 26.11.2009 25,6% NE

85 28.11.2009 114 81,6% ANO

86 9. - 10. 10 2009 neoznámeno

87 30.01.2010 233 62,7% ANO

Veselí nad Lužnicí       
  (Tábor, JHČ)

Souhlasíte s vyhlášením záměru na prodej plochy u 
kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí k výstavbě 

obchodního centra za účelem získání finančních prostředků 
na rekonstrukci kulturního domu?

5 378 513     
(28,7 %)

1 261    
(70,5 %)

Úhonice            
(Praha-západ, STČ)

Souhlasíte s umístěním větrných elektráren v katastrálním 
území obce Úhonice?

97           
(34 %)

174     
(61,1 %)

Vamberk                   
(Rychnov nad 
Kněžnou, HKK

3 823 471     
(44,8  %)

551     
(52,4 %)

Roztoky                        
(Praha-západ, STČ)

Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Roztoky v rámci 
své pravomoci a působnosti pro celé území města Roztoky 
schválilo pouze takový návrh územního plánu, regulačního 

plánu nebo územní studie, v němž nová výstavba pro bydlení 
v plochách čistě obytných a obytných mimo současné 
zastavěné území definované Územním plánem města 

Roztoky ze dne 7. 9. 1995 ve znění platných změn bude 
povolena pouze rodinnými domy?

5 711
1 323   

(90,5 %)
130       
(8,9 %)

Běloky                  
(Kladno, STČ)

1. Souhlasíte s tím, aby v připravovaném územním plánu 
obce Běloky bylo uvažováno s průmyslovou zástavbou?           
                                                             2. Souhlasíte s tím, aby v 
připravovaném územním plánu obce Běloky byla povolena 
další bytová výstvba nad 10% současných popisných čísel 

obce Běloky?

ad 1)    5     
    ad 2)  30 

(5,4 %; 
32,3 %)

ad 1)  85     
  ad 2) 60 
(91,4 %; 
64,5 %)

Vranovská Ves 
(Znojmo, JHM)

Souhlasíte s vybudováním radarové základny Spojených 
států amerických v ČR, umístěné na území Vojenského 

újezdu Brdy? NEKONÁNO PRO ZRUŠENÍ VOLEB DO PSP ČR

Siřejovice 
(Litoměřice, ULK)

Souhlasíte s umístěním logistického centra v katastru obce 
Siřejovice?

15       
(10,3 %)

127        
(87 %)



88 Souhlasíte s výstavbou fotovoltaické elektrárny v obci Záboří? 30.01.2010 267 58,1% ANO

89 12.02.2010 376 57,7% ANO

90 12.02.2010 329 64,1% ANO

91 Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren na k. ú. Strážná? 06.03.2010 84 61,9% ANO

92 19.03.2010 449 71,5% ANO

93 20.03.2010 870 75,9% ANO

94 24.03.2010 910 59,3% ANO

Záboří                         
(České Budějovice, 

JHČ)

74       
(47,7 %)

78       
(50,3 %)

Chvatěruby              
(Mělník, STČ)

1. Souhlasíte s tím, aby obec Chvatěruby činila všechny 
dostupné právní kroky, které zabrání záměru rozšíření letiště 
Vodochody na veřejné mezinárodní letiště.                                 
                                                            2. Souhlasíte s rozšířením 

letiště Vodochody na mezinárodní letiště?

ad 1) 207    
 ad 2) 6 
(95,4 %; 
2,8 %)

ad 1)    8     
    ad 2) 

209 (3,7 %; 
96,3 %)

Zlončice               
(Mělník, STČ)

1. Souhlasíte s tím, aby obec Zlončice činila všechny 
dostupné právní kroky, které zabrání záměru rozšíření letiště 
Vodochody na veřejné mezinárodní letiště.                                 

                                2. Souhlasíte s rozšířením letiště 
Vodochody na mezinárodní letiště?

ad 1) 208    
 ad 2) 5 
(98,6 %; 
2,4 %)

ad 1) 2        
 ad 2) 200 

(1 %;    
94,8 %)

Strážná                          
(Ústí nad Orlicí, PAK)

2            
(3,8 %)

50       
(96,2 %)

Panenské Břežany      
              (Praha-

východ, STČ)

1. Souhlasíte s tím, aby obec Panenské Břežany činila 
všechny dostupné právní kroky, které zabrání záměru 

rozšíření letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?    
                                                                                        2. 

Souhlasíte s rozšířením letiště Vodochody na veřejné 
mezinárodní letiště?

ad 1) 302    
ad 2) 14 
(94,1 %; 
4,4 %)   

ad 1) 18     
ad 2) 305 

(5,6 %; 
95,1 %)

Hronov                   
(Náchod, HKK)

Souhlasíte s osamostatněním místních částí Velký Dřevíč a 
Rokytník od města Hronova a vznikem společné samostatné 

obce?

396        
(60 %)

257        
(39 %)

Bašť                           
(Praha-východ, STČ)

1. Souhlasíte s plánovanou výstavbou veřejného 
mezinárodního letiště ve Vodochodech?                                      
                                 2. Má obec Bašť využít všech dostupných 

prostředků, aby zabránila realizaci veřejného letiště ve 
Vodochodech?

Ad 1) 15      
Ad 2) 509 

(2,8 %; 
94,3 %)

Ad 1) 518   
Ad 2) 28 
(96 %;    
5,2 %)



95 26.03.2010 249 59,4% ANO

96 16.04.2010 624 72,9% ANO

97 11.04.2010 69,4% ANO

98 17.04.2010 26 % NE

99 23.04.2010 492 50,4% ANO

100 22.05.2010 327 59,9% ANO

101 22.05.2010 314 61,8% ANO

Máslovice                
(Praha-východ, STČ)

1. Souhlasíte s rozšířením letiště Vodochody na veřejné 
mezinárodní letiště?                                                                          

    2. Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Máslovice 
činilo všechny dostupné právní kroky, které zabrání záměru 
rozšíření letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?

Ad 1) 13      
Ad 2) 126 

(8,8 %; 
85,1 %)

Ad 1) 130   
   Ad 2) 19 
(87,8 %; 
12,8 %)

Dolany         (Mělník, 
STČ)

1. Souhlasíte s tím, aby obec Dolany činila všechny dostupné 
právní kroky, které zabrání záměru rozšíření letiště 

Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?                                 
                               2. Souhlasíte s rozšířením letiště 

Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?

Ad 1) 435   
   Ad 2) 4 
(95,6 %; 
0,9 %)

Ad 1) 5        
 Ad 2) 435 

(1,1 %; 
95,6 %)

Nový Jičín               
(Nový Jičín, MSK)

Souhlasíte s tím, aby se část města - Libhošť oddělením od 
města Nový Jičín stala samostatnou obcí?

1 289 766     
(85,6 %)

114        
(13 %)

Odolena Voda 
(Praha-východ, STČ)

1. Souhlasíte s rozšířením letiště Vodochody na veřejné 
mezinárodní letiště?                                                                          

    2. Souhlasíte s tím, aby město Odolena Voda činilo 
všechny dostupné právní kroky, které zabrání záměru 

rozšíření letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?

4 250

Ad 1) 409   
   Ad 2) 

675 (36,9 
%;  61 %)

Ad 1) 666   
   Ad 2) 

346 (60,2 
%; 31,3 %)

Postřižín              
(Mělník, STČ)

1. Souhlasíte s tím, aby obec Postřižín činila všechny 
dostupné právní kroky, které zabrání záměru rozšíření letiště 
Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?                                 

                                2. Souhlasíte s rozšířením letiště 
Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?

Ad 1) 221   
   Ad 2) 27 
(89,1 %; 
10,9 %)

Ad 1) 23      
Ad 2) 219 

(9,8 %; 
88,3 %)

Cotkytle                        
(Ústí nad Orlicí, PAK)

1. Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren na 
katastrálním území Cotkytle, Herbortice, Mezilesí u 

Lanškrouna?

40       
(20,4 %)

149        
(76 %)

Myslkovice             
(Tábor, JHČ)

1. Souhlasíte s výstavbnou fotovoltraické elektrárny  v 
Myslkovicích?

69       
(35,6 %)

121     
(62,4 %)



102 66 % ANO

103 793 64,1% ANO

104 355 70,7% ANO

105 54,7% ANO

106 neoznámeno

107 19.06.2010 636 49,4% ANO

108 27.06.2010 33 93,9% ANO

Měšice                    
(Praha-východ, STČ)

1. Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Měšice činilo 
všechny dostupné právní kroky, které zabrání záměru 

rozšíření letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?    
                                                             2. Souhlasíte s rozšířením 

letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?

28. - 29. 5. 
2010

1 170

Ad 1) 731   
 Ad 2) 44 
(94,5 %; 
5,7 %)

Ad 1) 39     
Ad 2) 724 

(5,1 %; 
93,8 %)

Mratín                   
(Praha-východ, STČ)

1. Souhlasíte s tím, aby obec Mratín činila všechny dostupné 
právní kroky, které zabrání záměru rozšíření letiště 

Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?                                 
                               2. Souhlasíte s rozšířením letiště 

Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?

28. - 29. 5. 
2010

Ad 1) 475   
 Ad 2) 27 
(93,5 %; 

5,3%)

Ad 1) 29     
Ad 2) 464 

(5,7 %; 
91,3 %)

Sudice                 
(Blansko, JHM)

1. Souhlasíte s výstavbou fotovoltaické elektrárny na 
pozemcích parcelní čísla 464/15 a 5456/2 v katastrálním 

území Sudice u Boskovic?

28. - 29. 5. 
2010

78       
(31,1 %)

158     
(62,9 %)

Líbeznice                
(Praha-východ, STČ)

1. Souhlasíte s plánovanou výstavbou veřejného 
mezinárodního letiště ve Vodochodech?                                      

                                 2. Má obec Líbeznice využít všech 
dostupných právních prostředků, aby zabránila realizaci 

veřejného letiště ve Vodochodech?

28. - 29. 5. 
2010

1 418

Ad 1) 95      
    Ad 2) 

643 (12,32 
%; 83 %)

Ad 1) 629   
 Ad 2) 90 
(81,2 %; 
11,1 %)

Šebrov-Kateřina 
(Blansko, JHM)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce schválilo změnu 
územního plánu, která umožní výstavbu fotovoltaické 

elektrárny v katastrálním území Šebrov na "Dílech"?                 
                                                                   Z důvodu zastavení 

pořizování změn ÚP referendum zrušeno.

28. - 29. 5. 
2010

Žádovice              
(Hodonín, JHM)

1. Souhlasíte s výstavbou zařízení na výrobu elektrické 
energie z odpadní dřevní biomasy v průmyslové zóně 

Kelčany?

35       
(11,1 %)

273     
(86,9 %)

Ústup                 
(Blansko, JHM)

1. Souhlasíte s výstavbou fotovoltaické elektrárny či 
fotovoltaických elektráren v katastrátním území obce Ústup, 
zejména na pozemcích p. č. 398/2, 400, 401, 405/2 a 403 v k. 

ú. Ústup?

21       
(67,7 %)

10       
(32,3 %)



109 07.09.2010 38,8% ANO

110 12.09.2010 888 68,6% ANO

111 137 68,6% ANO

112 22,4% NE

113 875 52,6% ANO

114 44,8% ANO

Klecany                  
(Praha-východ, STČ)

1. Souhlasíte s rozšířením letiště Vodochody na veřejné 
mezinárodní letiště?                                                                          

    2. Souhlasíte s tím, aby Město Klecany činilo všechny 
dostupné právní kroky, které zabrání záměru rozšíření letiště 
Vodochody na veřejné mezinárodní letiště?                                 

                               3. Souhlasíte se záměrem "Řešení 
energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy" 

lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a 
rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"?                          

                                                   4. Souhlasíte s tím, aby město 
Klecany činilo všechny dostupné právní kroky, které zabrání 
záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a 
kalů z Prahy" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963 "Celková 
přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"?

2 014

Ad 1) 163   
  Ad 2) 607 
    Ad 3)17   

     Ad 4) 
755 (20,8 

%; 77,7 %;  
 2,2 %;  
96,7 %)

Ad 1) 613   
 Ad 2) 168  
  Ad 3) 761 
   Ad 4) 25 
(78,5 %; 
21,5 %;   
97,4 %;   

3,2 %)

Brno                           
(Brno-město, JHM)

1. Souhlasíte s osamostatněním , tedy oddělením 
katastrálních území Dolní Heršpice a Přízřenice od 

statutárního města Brna a se vznikem samostatné obce Dolní 
Heršpice - Přízřenice?

353     
(58,5 %)

249     
(40,9 %)

Bačalky            (Jičín, 
HKK)

1. Chcete, aby na území obce Bačalky a části obce Lično a v 
přilehlém okolí stála elektrárna dle záměru "Větrné 

elektrárny Bačalky" z července 2009?

15. - 16. 10. 
2010

36       
(38,3 %)

56       
(59,6 %)

Milovice          
(Nymburk, STČ)

1. Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města Milovice 
zachovalo současně platný územní plán v části města, a to v 

areálu Letiště Boží Dar, umožňující stavby pro bydlení, 
podnikání, sportovní a další aktivity?

15. - 16. 10. 
2010 6 281

1 197     
(85 %)

181     
(12,9 %)

Losiná                     
(Plzeň-město, PLK)

1. Souhlasím s tím, aby obec Losiná využila všech zákonných 
prostředků, aby zabránila záměru firmy Petr Březina-APB 

Plzeň výstavby "Výroba betonových směsí APB Plzeň-
Losiná"?

15. - 16. 10. 
2010

379     
(82,4 %)

71       
(15,4 %)

Kobeřice                
(Opava, MSK)

1. Souhlasíte s realizací stavby "Obecní a komunitní centrum 
Kobeřice"?

15. - 16. 10. 
2010 2 639

766     
(64,6 %)

379        
(32 %)



115 11.12.2010 279 75 % ANO

116 15.01.2011 45,6% ANO

117 19.02.2011 314 65 % ANO

118 29.04.2011 39 % ANO

119 13.05.2011 40,4% ANO

120 20.05.2011 62,1% ANO

121 14.10.2011 16,8% NE

122 15.10.2011 397 72,5% ANO

Lodín                     
(Hradec Králové, 

HKK)

Souhlasíte s tím, aby byl schválen Návr na změnu uzemního 
plánu obce č. 3 pro rozšíření skládky odpadů spl. A.S.A Lodín 

a oddělení skládky od okolní krajiny?

125        
(60 %)

78       
(37,3 %)

Oldřišov                 
(Opava, MSK)

Souhlasíte s prodejem pozemku Fa OPA REAL s.r.o. v zóně 
pro podnikání rušivé dle podnikatelského záměru 

předloženém na zasedání  zastupitelstva obce dne 23. 9. 
2010?

1 076
89       

(18,1 %)
400     

(81,5 %)

Jabloňany           
(Blansko, JHM)

Souhlasím s vybudováním stavby "Skalice nad 
Svitavou,Jabloňany - kanalizace a čistírna odpadních vod"?

15          
(7,4 %)

187        
(92 %)

Drásov                      
(Brno-venkov, JHM)

Souhlasíte s vybudováním okružní křižovatky (kruhový 
objezd) v centru městyse Drásov?

1 114 124    
(28,63 %)

313     
(71,5 %)

Bohuňovice 
(Olomouc, OLK)

 Chcete vyjmout druhou dráhu letiště z územního plánu 
obce?

2 086 724        
(86 %)

112     
(13,3 %)

Pozořice                     
(Brno-venkov, JHM)

Souhlasíte s výstavbou a provozováním bioplynové stanice v 
katastrálním území Pozořice?

1 734 13          
(1,2 %)

1 061  
(98,5 %)

Dolní Bojanovice 
(Hodonín, JHM)

Souhlasím, aby Obec Dolní Bojanovice koupila areál bývalého 
zemědělského družstva.

2 365 195        
(49 %)

193     
(48,5 %)

Maršov               
(Brno-venkov, JHM)

1) Souhlasíte s umístěním, výstavbou a provozováním 
Bioplynové stanice v obci Maršov, k.ú. Maršov u Veverské 

Bítýšky?                                                                                                
       2) Má se obec Maršov zasadit veškerými zákonnými 

prostředky o zabránění výstavbě a provozování Bioplynové 
stanice v Obci Maršov, katastrálním území Maršov u 

Veverské Bítýšky?

Ad 1) 7        
 Ad 2) 275 

(2,4 %; 
95,5 %)

Ad 1) 274   
 Ad 2) 7 
(95,1 %; 
2,4 %)   



123 12.11.2011 803 43,5% ANO

124 12.11.2011 187 87,2% ANO

125 26.11.2011 207 70,5% ANO

126 19.02.2012 24,1% NE

127 Chcete, aby v obci Píšť byla vybudována tlaková kanalizace? 03.03.2012 63,1% ANO

128 10.03.2012 497 40,6% ANO

129 21.04.2012

Úhonice                       
(Praha-západ, STČ)

1) Souhlasíte se zastavěním lokality "Pod Kostelem" na p.č. 
115/3 v k.ú. Úhonice?                                                                       

     2) Souhlasíte s rozšířením zastavitelných území v onci 
Úhonice

Ad 1) 39      
   Ad 2) 46 
(11,2 %; 
13,2%)

Ad 1) 306   
 Ad 2) 298 
(87,7 %; 
85,4%)   

Libkova Voda 
(Pelhřimov, VYS)

Souhlasíte se stavbou bioplynové stanice v obci a 
katastrálním území Libkova Voda?

52           
(32 %)

111     
(68,1 %)

Újezd u Černé Hory    
     (Blansko, JHM) 

1) Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Újezd u Černé 
Hory realizovalo výstavbu nového obecního úřadu?                   
                                                                          2) Požadujete, aby 

zastupitelstvo obce Újezd u Černé Hory namísto 
plánovaného obecního úřadu vybudovalo mateřskou školku s 

pozdější možnou transformací na obecní úřad a ihned 
provedlo všechny nezbytné kroky k jejímu zprovoznění ve 

školním roce 2012/2013?

Ad 1) 64      
   Ad 2) 70 
(43,8 %; 
47,9%)

Ad 1) 77      
     Ad 2) 51 

(54,7 %; 
34,9%)   

Jablonec nad Nisou    
  (Jablonec nad Nisou, 

LBK) 

Chcete oddělení místní části Kokonín od Jablonce nad Nisou 
a vznik samostatné obce Kokonín? 1 491

32       (8%) 
    

354     
(88,9 %)

Píšť                            
(Opava, MSK) 1 767

537     
(48,3 %)

557       (50 
%)

Břežany II         (Kolín, 
SČ)

1. Jste pro vybudování výsypek JZ a JV u lesíku Bělka? 2. Jste 
pro povolení těžby u lesíku Bělka?

Ad 1) 71    
(35,1 %) 
Ad 2) 67 
(33,2 %)

Ad 1) 129 
(63,9 %) 

Ad 2) 134 
(66,3 %)

Valaššské Meziříčí      
  (Vsetín, ZLK)

1. Souhlasíte s oddělením místní části Poličná od měst 
Valašské Meziříčí a vznikem samostatné obce Poličná? 2. 

Souhlasíte s oddělením místní části Krhová od měst Valašské 
Meziříčí a vznikem samostatné obce Krhová?

Ad 1)     
1419 (část 
Poličná)     

Ad 2)     
1617 (část 

Krhová)

1. 71,5%   2.     
   70% 

1. ANO      
 2. ANO

Ad 1) 798 
(78,6 %) 

Ad 2) 992 
(87,7 %)

Ad 1) 210 
(20,7 %) 

Ad 2) 129 
(11,4)



130 05.05.2012 461 81,3% ANO

131 19.05.2012 751 54,3% ANO

132 25.05.2012 1617 49,2% ANO

133 26.05.2012 179 67,6% ANO

134 01.06.2012 1324 49,5% ANO

135 23.06.2012 844 48,2% ANO

Police            (Vsetín, 
ZLK)

Souhlasíte s vybudováním zařízení pro nakládání s odpady 
nebo jakkoliv jinak nazvaného zařízení podobného chrakteru 

v katastru obce Police?

141    (37,6 
%)

226 
(60,3%)

Výprachtice          
(Ústí nad Orlicí, PAK)

Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren na k.ú. 
Výprachtic, Koburku a Valteřic?

144     
(35,3 %)

258    (63,2 
%)

Moravany         (Brno-
venkov, JHM)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Moravany v rámci 
procesu územního plánování prosazovalo všemi právními 

prostředky rozvoj území podle "Varianty A" popsané v 
"Územní studii možností dlouhodobého rozvoje obce 
Moravany u Brna" ze září 2011, jejímž zhotovitelem je 

"Ateliér ERA, sdružení architektů Fixel & Pech?

714    (89,8 
%)

71         
(8,9 %)

Butoves             (Jičín, 
HKK)

1. Souhlasíte s výstavbou spaškové kanalizace a ČOV v obci 
Butoves? 2. Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Butoves 

bezodkladně podniklo veškeré kroky k zastavení výstavby 
spkaškové kanalizace a ČOV v obci Butoves?

Ad 1) 85 
(70,2 %) 
Ad 2) 38 
(31,4 %)

Ad 1) 36 
(29,8 %) 
Ad 2)  82 
(67,8 %)

Dýšina                     
(Plzeň-město, PLK)

1. Souhlasíte s vydáním změny územního plánu obce Dýšina 
č. 2, jejíž součástí je doplnění regulativu "území byldení-

rodinné domy", kterým bude omezena výstavba objektů pro 
bydlení a rekreaci, zařízení maloobcjodu a veřejného 

stravování v zóně havarijního plánování plnírny propan 
butanu společnosti Flaga s.r.o.? 2. Souhlasíte s tím, aby obec 
Dýšina při výkonu  své samostatné působnosti využila všech 
zákonných prostředků, aby omezilanebo zabránila činnosti 

plnírny propan butanu splečnosti Flaga s.r.o.?

Ad 1) 49 
(7,5 %)  Ad 

2) 625 
(95,4 %)

Ad 1) 588 
(89,8 %) 
Ad 2) 20 
(3,1 %)

Suché Lazce                  
 (mč Opava, MSK)

Souhlasíte s vybudováním Jižního obchvatu městské části 
Opava - Komárov?

10         
(2,5 %)

387    (95,1 
%)



136 29.06.2012 1212 53,4% ANO

137 30.06.2012 624 49,5% ANO

138 30.06.2012 393 44,8% ANO

139 Souhlasíte s výstavbou Sociálního centra v Toužimi? 07.09.2012 39,2% ANO

140 08.09.2012 663 49,6% ANO

141 22.09.2012 56,5% ANO

142 307 45,6% ANO

143 451 63,9% ANO

Lubenec                  
(Louny, ULK)

Má zastupitelstvo a starosta obce Lubenec při výkonu 
samostatné působnosti využít všech zákonných prostředků, 

aby zabránili provedení geologického průzkumu 
předcházejícího vybudování hlubinného úložiště vyhořelého 
jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů na území 

obce Lubenec?

517        
(80 %)

111    (17,2 
%)

Větřkovice              
(Opava, MSK)

Souhlasíte s výstavbou bioplynové stanice v areálu ZOD 
Slezsá Dubina Větřkovice?

227    (73,5 
%) 

78       
(25,2 %)

Chvalovice              
(Znojmo, JHM)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo Obce Chvalovice  
neprodlěně zakázalo a nepovolovalo v katastru obce 

výstavbu větrných elektráren a současně zrušilo, nebo 
vypovědělo doposud všechny uzavřené smlouvy s firmou 

Viventy česká s.r.o. , IČ: 26918013, se sídlem V Brně, 
Olomoucká 3419/7?                  Zrušeno KS v Brně (Ars 

4/2012-47)

107    (60,8 
%)

63       
(35,8 %)

Toužim                 
(Karlovy Vary, KVK)

3 091 89         
(7,3 %)

1 113 
(91,8 %)

Kolinec                
(Klatovy, PLK)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo městyse Kolinec jako 
účastník všech řízení týkajících se stavby a umístění 

bioplynové stanice dalo souhlasé stanovisko ve věci výstavby 
a provozování bioplynové stanice v katastrálním území 

Kolinec, v objektu ZOD Klinec?

40       
(12,2 %)

286     
(86,9 %)

Uherské Hradiště 
(Uherské Hradiště, 

ZLK)

Má dojít k oddělení části obce (města) Uherské Hradiště 
nazvané Jarošov, jenž je vymezena  katastrálním územím 
Jarošov u Uherského Hradiště, od obce (města) Uherské 

Hradiště?

1 907
445     

(41,3 %)
611    (56,7 

%)

Otovice                
(Náchod, KHK)

 Souhlasíte se stavbou bioplynové stanice na stavební 
parcele č. 92 a 93 v katastrálním území Otovice u Broumova?

12. - 13. 10. 
2012

53       
(37,9 %)

85       
(60,7 %)

Dívčice                   
(České Budějovice, 

JHČ)

Souhlasíte s vyškrtnutím silničního obchvatu a průmyslové 
zóny ze schváleného územního plánu Dívčice?

12. - 13. 10. 
2012

124     
(43,1 %)

163     
(56,6 %)



144 518 75,1% ANOJíloviště                 
(Praha-západ, STČ)

Požadujete, aby orgány obce Jíloviště učinily v samostatné 
působnsti veškeré možné kroky k tomu, aby bylo zabráněno 
jakékoiv výstavbě na všech dosud netsavebních pozemcích v 
lokalitě Na Močidlech (a to zejména na východ, jihovýchod a 
jih od ulice Na Močidlech na pozemcích KN p.č. 307/21, p.č. 
327,  p.č. 332/1,  p.č. 342, p.č. 352/1,  p.č. 352/3,  p.č. 357/5 
a na pozemcích  p.č. 281/1,  p.č. 290,  p.č. 291,  p.č. 296,  p.č. 

316/1,  p.č.  316/2, p.č. 328, p.č. 333, p.č. 345 vedených ve 
zjednodušené evidenci, vše k.ú. Jíloviště), a zejména, aby 

zastupitelstvo obce Jíloviště neschválilo návrh nového 
územního plánu v podobě, jež umožní jakoukoliv výstavvbu 

na těchto nestavbních pozemcích v likalitě Na Močidlech

12.-13. 10. 
2012

287    (73,8 
%)

91       
(23,4 %)



145 12.-13. 10 2012 neoznámeno

146 neoznámeno

147 24.11.2012 neoznámeno

148 11.02.2013 494 52,6% ANO 24    (9,2%)

Černošice                
(Praha-západ, STČ)

Souhlasíte s tím, aby celé území, které je k 27. 6. 2012 
vymezeno pozemky parc. Č. 3938, 3937, 3939/1, 3939/2, 

3939/3, 3939/4, 3939/5, 3939/6, 3939/7, 3941/, 3942, 3943, 
3945/1, 4049/11, 4182/2, 4182/10, 4183/2, 4183/3, 4183/4, 
4183/5, 4183/6, 4183/7, 4183/8, 4183/9, 4184/1,  4184/2,  

4184/3,  4184/4, 4185, 4186/3, 4187, 4188/1, 4188/2, 4189, 
6211/1, 6211/2, 6211/15, 4095, 4098/15, 4098/16, 4098/17, 

4098/19, 4101/5, 4101/55, 4101/56, 4101/57, 4101/58, 
4103/1, 4103/2, 4103/3, 4103/4, část pozemku parc. č. 

4094/1 (zahrnující plochu  OS-2), 4101/7 (zahrnující plochu 
OS-2, ZN-1), 4100/1 (zahrnující plochu DS), 4101/53 

(zahrnujíc plochu OS-2 a ZN-1), 4098/20 (zahrnující plochu 
OS-2 a LR-1), 4098/1 (zahrnující plochu OS-2), 6211/34 

(zahrnující plochu US-1 a US-2), 6177/1 (zahrnující plochu DS, 
4181 (zahrnující plochu US-6 a ZN-2) a 4182/1 (zahrnující 

plochu US-6, ZN-2, TI/Z a DS), všechny v k.ú. Černošice, bylo 
v územním plánu Černošice zachováno jako území, které 
není zastavitelnou plochou (§ 2 odst. písm. j) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, kromě staveb dopravní a 

technické infrastruktury?                                      

Borová                   
(Náchod, HKK)

K výstavbě větrných elektráren. Dne 16. 10. referendum 
zrušeno zastupitelstvem (http://vetrne-elektrarny-

borova.webnode.cz/news/referendum-se-nekonalo/).

12.-13. 10. 
2012

Lichkov                        
(Ústí nad Orlicí, PAK)

K výstavbě kontejnerového překladiště. Referendum se 
zřejmě nekonalo, informace z obce chybí.

Mysločovice            
(Zlín, ZLK)

Má zastupitelstvo obce Myslčovice vyslovit v územním a 
stavebním řízení souhlasné stanovisko k záměru výstavby 

bioplynové stanice v Myslčovicích?

235 
(90,4%)



149 11.-12.1.2013 149 87,9% ANO

150 11.-12.1.2013 44,5% ANO

151 11.-12.1.2013 705 61,3% ANO

152 132929 41,5% ANO

153 11.-12.1.2013 59,6% ANO

154 12.01.2013 58,9% ANO

155 15.02.2013 50,3% ANO

156 23.02.2013 321 66,4% ANO

157 15.03.2013 264 27,3% NE

37 (51,4%) 33 (45,8%)

23 (31,9%) 46 (63,9%)

Bukov                         
(Žďár nad Sázavou, 

VYS)

Souhlasíte s tím, aby obec Bukov spolipracovala s Česko 
republikou - Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) 
v procesu výběru lokality pro umístění hlubinného úložiště 

radioaktivních odpadů?

56       
(42,7 %)

68       
(51,9 %)

Písek                       
(Písek, JHČ)

Jste propřemístění plaveckého stadionu (akvaparku) v Písku 
ze stávající lokality pod historickými městskými hradbami na 
jiné místo a po dobu výstavny nového zachování provozu v 

plaveckém stadionu stávajícím? 

24 175 9 471      
(88 %)

1 042    
(9,7 %)

Březová - Oleško 
(Praha-západ, STČ)

Souhlasíte s tím, aby v rámci schvalování nového územního 
plánu vznikaly v navrhovaných lokalitách     (č. 1 až č. 5) nové 

zastavitelné plochy?

154    (35,6 
%)

251     
(58,1 %)

Plzeň               (Plzeň, 
PLK)

Souhlasíte s tím, aby město Plzeň bezodkladně podniklo 
veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k 

výstavbě obchodního zařízení na místě Domu kultury 
Inwest?

11. - 12. 1.  
2013

35543 
(64,4%)

18744 
(34%)

Zábřeh              
(Šumperk, OLK)

Souhlasíte s tím, aby město Zábřeh prodalo svoje pozemky za 
účelem vybudování energetického zdroje a papírny podle 

záměru firmy WANEMI CZ a.s.?
11 533

1 542 
(22,4 %)

5 241 
(76,2 %)

Kobeřice                
(Opava, MSK)

Má obec Kobeřice prodat rozestavěnou budovu na parc. č. 
343/3 a pozemky parc. č. 343/2 a 343/3 v k.ú. Kobeřice ve 

Slezsku za účelem výstavby supermarketu za cenu minimálně 
6 miliónů korun?

2 661
615    (39,2 

%)
925    (59,1 

%)

Nelahozeves (Mělník, 
STČ)

Souhlasíte s rozšířením skládky komunálního odpadu na 
katastrální území obce Nelahozeves?

1 376 465 
(67,2%)

227 
(32,8%)

Hýsly         (Hodonín, 
JHM)

Chci bioplynnovou elektrárnu v katastrálním území obce 
Hýsly?

66          
(31 %)

142    (66,7 
%)

Dolní Tošenovice 
(Frýdek - Místek, 

MSK) 

1. Souhlasíte se zachováním výuky v Základní škole Dolní 
Tošanovice?

2. Souhlasíte se sloučením obcí Dolní Tošanovice a Horní 
Tošanovice?



158 Jste pro, aby město Brušperk postavilo krytý plavecký bazén? 16.03.2013 3213 48,9% ANO

159 22.03.2013 28,9% NE

160 22.03.2013 56,4% ANO

161 22.03.2013 4927 22,6% NE

162 23.03.2013 102 27,4% NE 28 (100%) 0

163 17.05.2013 31,9% NE

27    (2,1%)

Brušperk                 
(Frýdek - Místek, 

MSK)

963 
(61,3%)

595 
(37,9%)

Semily                        
(Semily, LBK)

Jste pro vybudování geotermální elektrárny s přidruženou 
výrobou tepla v katastrélním území města Semily?

7 068 364   
(17,8%)

1 666 
(81,6%)

Jablonné nad Orlicí     
             (Ústí nad 

Orlicí, PAK)

Souhlasítes tím, aby byl prodán pozemek pd stávajícím 
autobusovým nádraží, který je ve vlastnictví Města Jablonné 

nad Orlicí a na něm postavena provozovna firmy Penny 
Market s.r.o, Praha 6?

2 370 618 
(46,2%)

689 
(51,5%)

Vítkov                    
(Opava, MSK)

1. Souhlasíte s tím, aby Město Vítkov převzalo od stávajícího 
zřizovatele Moravskoslezského kraje zřizovatelské funkce ke 

Gymnáziu, Vítkov, Komenského 145, p.o., a to ke dni 
17.7.2013 a současně aby Gymnázium, Vítkov sloučilo se se 

Základní školou Vitkov, Komenského 754, okres Opava, p.o.?  
                                          

435   
(39%)

643 
(57,8%)

2. Souhlasíte s tím, aby Město Vítkov sloučilo své základní 
školy, Základní školu Vítkov, Opavská 22, okres Opava, p.o., a 
Základní školu Vítkov, Komenského 754, okres Opava, p.o. do 

jednoho subjektu?

344 
(30,9%)

717 
(64,4%)

Pavlov                     
(Kladno, STČ)

Požadujete, aby orgány obce Pavlov zachovaly v obecním 
parku petanquové hřiště?                 (vyhlášené na základě 

usnesení KS v Praze)

Mníšek pod Brdy 
(Černošice, STČ)

1. Souhlasíte s přeměnou stávajícího překladiště 
komunálních odpadů v areálu UVR na mechanickou třídírnu 

a biologickou úpravnu těchto odpadů?
3 953

162 
(12.8%)

1073 
(85%)

2. Souhlasíte s tím, aby na území města Mníšek pod Brdy 
mohlo být realizováno zařízení, které umožní spalování 

odpadů?

1201 
(95,2%)



164 13.06.2013 71313 20,9% NE

165 06.09.2013 517 58,2% ANO

166 20.09.2013 9362 22,3% NE

167 21.09.2013 226 43,4% ANO 20 (20,4%)

168 14.10.2013 16,9% NE

459 (3,4%)

323 (2,4%)

347 (2,5%)

169 19.10.2013 1349 60,4% ANO 579 (71%)

170 326 66,6% ANO

Pardubice 
(Pardubice, PAR)

Souhlasíte s členěním statutárního města Pardubice na 
městské obvody?

8980 
(60,2%)

5802 
(38,9%)

Oldříš                        
(Polička, PAR)

Souhlasíte, aby v letech 2014-2015 byla vybudována v obci 
Oldřiši tlaková kanalizace z dotací Evropské unie a Státního 

fonu životního prostředí?

116 
(38,5%)

185 
(61,5%)

Boskovice 
(Boskovice, JMK) 

Požadujete, aby orgány města Boskovice učinily v 
samostatné působnosti rozhodnutí k tomu, aby nebyla 

zahájena stavba sportovní haly na ulici Slovákova v 
Boskovicích?

1386 
(66,4%)

669   
(32%)

Kozmice              
(Benešov, SDK)

Souhlasíte s tím, aby ve správním území obce Kozmice došlo 
k výstavbě objektu větrné elektrárny?

77  
(78,6%)

Liberec                   
(Liberec, LBK)

1. Chcete, aby Statutární město Liberec prodalo, zastavilo 
nebo pronajalo na déle než jeden rok soubor pozemků 

Letiště Liberec či jeho jednotlivé části uvedené v usnesení 
zastupitelstva města č. 246/2012?

80 501

12986 
(95,5%)

2. Chcete, aby orgány Statutárního města Liberce prodaly 
nebo zastavily obchodí podíl v městské společnosti 

Technické služby města Liberce, a. s. a v dalších 
společnostech s majetkovou účastí města?

13109 
(96,4%)

3. Chcete, aby orgány Statutárního města Liberce prodaly, 
zastavily nebo pornajaly na déle než jeden rok městské 

pozemky a nemovitosti uvedené v seznamech "Pozemky 
vyřazené z privatizačního procesu" a "Nemovitosti vyřazené z 
privatizačního procesu" dle stavu ke dni 1. 2. 2013, které byly 

schváleny zastupitelstvem města?

13054 
(96%)

Kopřivnice 
(Kopřivnice, MSK)

Souhlasíte s tím, aby se část obce - Lubina oddělením od 
města Kopřivnice stala samostatnou obcí?

213 
(26,1%)

Horní Újezd 
(Litomyšl, PAR)

Souhlasíte s tím, aby obec Horní Újezd přistoupila k 
přestavbě budovy bývalé základní školy čp. 164 v naší obci na 

bytový dům?

25. - 26. 10. 
2013

161 
(74,2%)

43  
(19,8%)



171 731 70,9% ANO 41    (7,9%) 456 (88%)

172 2405 46,5% ANO 90       (8%)

173 13243 54,4% ANO

174 1245 65,8% ANO 42    (5,1%)

175 30.11.2013 1253 42,9% ANO

176 11.01.2014 404 69,8% ANO 78 (27,7%)

176 11.01.2014 795 60,3% ANO 10    (2,1%)

177

1. Souhlasíte s výstavbou hřbitova na území obce Arnolec?

18.01.2014 126 71,4% ANO

23 (25,6%)

Tlustice                
(Hořovice, SDK)

Souhlasíte s výstavbou provozovny krematoria pro zvířata ze 
zájmového chovu na katastrálním území Tlustice, p. č. 

353/4?

25. - 26. 10. 
2013

Teplá                  
(Mariánské Lázně, 

KVK)

Souhlasíte s tím, aby bylo vybudováno a následně 
provozováno Centrum služeb sociální prevence v Teplé?

25. - 26. 10. 
2013

1006 
(90%)

Dvůr Králové nad 
Labem                          

(Dvůr Králové nad 
Labem, HKK)

1. Souhlasíte s tím, aby provozování výherních hracích 
přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů 

vymezených zákonem o loteriích a jiných podobných hrách 
na území města Dvůr Králové nad Labem bylo zcela 

zakázáno?
25. - 26. 10. 

2013

5812 
(80,7%)

1131 
(15,7%)

2. Souhlasíte s tím, aby vodovodní a kanalizační síť města 
Dvůr Králové nad Labem zůstala v majetku města Dvůr 

Králové nad Labem a byla nadále provozována výhradně se 
100% majetkovým podílem města Dvůr Králové nad Labem?

6807 
(94,5%)

203  
(2,8%)

Hýskov                
(Beroun, STČ)

Souhlasíte s výstavbou zvířecího krematoria v katastrálním 
území obce Hýskov?

25. - 26. 10. 
2013

761 
(92,2%)

Hnojník                  
(Třinec, MSK)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce schválilo koupi 
areálu Hotelu Park, tj. budovu v Hnojníku, čp. 48, 

zemědělskou stavbu a přilehlé pozemky o celkové výměře 2 
985 m2 za kupní cenu 6 000 000 Kč?

421 
(78,3%)

113   
(21%)

Trstěnice                
(Litomyšl, PAR)

Souhlasím, aby byla vybudovaná v obci Trstěnice tlaková 
kanalizace?

201 
(71,3%)

Borová                     
(Polička, PAR)

Chcete, aby v letech 2014 - 2015 byla v obci Borová 
vybudována gravitační kanalizace z dotací EU a Státního 

fondu životního prostředí?

467 
(97,5%)

Arnolec                   
(Jihlava, VYS)

67  
(74,5%)

2. Má obec Arnolec při výkonu své působnosti využít všech 
zákonných prostředků, aby stavbě tohoto hřbitova na svém 

území zabránila?

68  
(75,6%)

21  
(23,3%)



178 24.01.2014 3009 45,4% ANO

179 26.02.2014 345 42,0% ANO

180 01.03.2014 664 53,6% ANO

181 01.03.2014 317 82,7% ANO

182 15.03.2014 Neoznámeno

183 22.03.2014 270 73,0% ANO

Zliv                                 
    (České Budějovice, 

JHK)

Souhlasíte, aby město Zliv v rámci samostatné působnosti 
obce realizovalo projekt "Sběrný dvůr Zliv" ve Zlivi, Dolní 

náměstí, p. č. 3416?

184 
(13,5%)

1153 
(84,5%)

Kurdějov              
(Břeclav, JHM) 

Jste proti plánované výstavbě rodinných domků 
     v obci Kurdějov na místní lokalitě Záhumenice?

23  
(15,8%)

121 
(82,9%)

Neurazy              
(Nepomuk, PLK)

Souhlasím s tím, aby obec Neurazy vybudovala víceúčelovou 
budovu pro zábavu a sport spojenou s Martinskou hospodou 

č. p. 20 v Neurazech na pozemcích p. č. 57/1, 2091, 2090, 
137/2 a 137/1?

212 
(59,5%)

135    
(38%)

Střížovice                  
(Plzeň, PLK)

Má obec Střížovice provést veškeré úkony pro pořízení 
územního plánu obce tak, aby obsahoval vymezení pozemků 

pro výstavbu větrných elektráren?

119   
(45%)

136   
(51%)

Želechovice                
(Uničov, OLK)

Souhlasíte s tím, aby obec Želechovice uzavřela nájemní 
smlouvu na dlouhodobý pronájem "místního hřiště" za 

účelem provozování sportoviště?

Dvory nad Lužnicí 
(Jindřichův Hradec, 

JHČ)

1. Požadujete, aby orgány obce Dvory nad Lužnicí učinily v 
samostatné působnosti veškeré možné kroky k tomu, aby

zabránily provozování loterií a jiných podobných her, 
zejména výherních hracích přístrojů, interaktivních 

videoloterijních
terminálů a dalších přístrojů podobných výherním hracím 

přístrojům na území obce?

137 
(69,5%)

54  
(27,4%)

2. Požadujete, aby orgány obce Dvory nad Lužnicí učinily v 
samostatné působnosti veškeré možné kroky k tomu, aby

zabránily nabízení, sjednávání, provozování a využívání 
sexuálních služeb na všech veřejných prostranství?

150 
(76,1%)

39   
(19,8%)



184 11.04.2014 657 35,0% ANO

185 12.04.2014 79312 13.8% NE

186 26.04.2014 321 57,6% ANO

Svojetice                  
(Říčany, STČ)

 Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Svojetice schválilo 
návrh změny územního plánu, podle které by vznikaly nové 

zastavitelné plochy pro vybudování nových komunikací ( dvě 
vedle sebe procházející okružní cesty vedoucí také 

současnou zástavbou rodinných domů) včetně kruhového 
objezdu u hřbitova na křižovatce silnic z Tehovce a ze Srbína?

27   
(11,7%)

198 
(86,1%)

Praha 8                   
(Praha, PHA)

Souhlasíte, aby městská část Praha 8, z důvodu zlepšení míry 
ochrany veřejného pořádku, učinila veškeré právní kroky 

vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, 
zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních 

videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů 
uvedených v ust. § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a ust. § 50, 
odst. 3, zákona České národní rady č. 202/1990 Sb.,                

o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů, a to na celém jejím území ?“ 

10483 
(95,7%)

295   
(2,7%)

Kozomín                
(Mělník, STČ)

1. Souhlasíte s tím, aby obec Kozomín schválilo změnu 
územního plánu v lokalitě Z12 (bývalý zemedělský areál), 

která by umožnila zvýšit platné limitní parametry 
(instalovaný výkon, objem vstupní suroviny, hluk, emise)?

66  
(35,7%)

103    
(55,7%)

2. Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Kozomín schválilo 
změnu územního plánu katastru obce Kozomín, která by 

umožnila stavbu papírny?

66  
(35,7%)

104 
(56,2%)



187 30524 25,2% NE

188 1687 32,2% NE

189 5380 32,8% NE

190 732 49,6% ANO

Praha 7                     
(Praha, PHA)

1. Souhlasíte s tím, aby orgány Městské části Praha 7 činily v 
rámci samostatné působnosti městské části úkony pro to, 

aby na území MČ Praha 7 došlo k redukci na maximálně 20 
provozoven provozujících loterie a sázkové hry uvedené v § 2 
písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a 

jiných podobných hrách, tj. zejména výherních hracích 
přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních 
i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů 

na celém území MČ  Praha  7?          

23. - 24. 5. 
2014

3330 
(43,3%)

1885 
(24,5%)

 2. Souhlasíte s tím, aby Městská část Praha 7 vyzvala 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy             k vyhlášení 

nulové tolerance provozování loterií         a sázkových her 
uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 
zákona o loteriích a jiných podobných hrách, tj. zejména 

výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních 
terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných 

obdobných přístrojů na celém území MČ Praha 7? 

6666 
(86,7%)

582  
(7,6%)

Velká Chuchle 
(Praha, PHA)

Souhlasíte s tím, aby MČ Praha - Velká Chuchle podporovala 
svými rozhodnutími další projektovou přípravu a realizaci 

varianty E Tunel mimoúrovňového křížení ulice 
Starochuchelská        s tratí ČD, která byla schválena 

zastupiteltvem MČ dne 24. 2. 2014? 

23. - 24. 5. 
2014

417 
(76,1%)

107 
(19,5%)

Vodňany (Strakonice, 
JHČ)

Souhlasíte s výstavbou dřevozpracujícího závodu      v 
územním obvodu Vodňan, v lokalitě vzdálené 1,1 km 
východně od obchvatu města ve směru po silnici na 
Radomilice, kde dle údajů investora vznikne cca 500 

pracovních míst?

23. - 24. 5.  
2014

599 
(33,9%)

1122 
(63,6%)

Šebetov               
(Blansko, OLK)

Souhlasíte s realizací stavby Středisko energetického 
využívání a recyklace surovin Šebetov (RSŠ) v obci Šebetov?

23. - 24. 5.  
2014

143 
(39,4%)

216 
(59,5%)



191 169 87,6% ANO

192 2521 30,4% NE

193 828 24,1% NE

194 78800 22,9% NE 763 (4,2%)

195 9688 6,3% NE

196 784 65,0% ANO

Velenov              
(Blansko, OLK)

Souhlasíte, aby obec Velenov uskutečnila svůj záměr 
výstavby rozhledny na katastrálním území obce Velenov?

23. - 24. 5.  
2014

88  
(59,5%)

60  
(40,5%)

Velká Bystřice 
(Olomouc, OLK)

Souhlasíte, aby Město Velká Bystřice trvale přemístilo v 
průběhu školního roku 2014/2015 provoz předškolního 
vzdělávání z Mateřské školy Na Svobodě 450 ve Velké 

Bystřici do budovy Mateřské školy Zámecké náměstí 83 ve 
Velké Bystřici?

23. - 24. 5.  
2014

330 
(44,3%)

414 
(55,6%)

Hrobčice                
(Teplice, ULK)

Souhlasím, aby obec Hrobčice koupila do svého vlastnictví 
areál bývalého azylového zařízení Červený Újezd - Měrunice 

č.p. 135, za maximální kupní cenu 15 000 000 Kč?

23. - 24. 5. 
2014

153 
(76,9%)

37  
(18,6%)

Městská část Praha 8 
                    (Praha)

Požadujete, aby Městská část Praha 8 učinila veškeré kroky 
vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, 
zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních 

videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů 
uvedených v ust. § 2 písm. W),g),i),j),l),m) a n) a ust. § 50 

odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, a to na 
celém svém území?

10. - 11. 10 
2014

17048 
(94,7%)

Holešov                     
(Kroměříž, ZLK) 

Požadujete, aby město Holešov zakázalo provozování loterií 
a sázkových her uvedených v §2 písm. e),g),i),j),l),m),n) a §50 

odst. 3zákona o leteriích ajiných podonbých hrách, tj, 
zejména výhernícj hrascích přístrojů a interaktivních 

videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních 
systémů a jiných obdobných přístrojů na celém svém území 
včetně místních částí, Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy?"

6.9. 2014          
8 - 22 hod.

554 
(90,23%)

 42      
(9,77 %)

Vendolí               
(Svitavy, PAK)

Souhlasíte, aby byla zahájena výstavba tlakové kanalizace a 
aby zastupitelé učinili kroky k její realizaci?

19.7. 2014          
7 - 22 hod.

308      
63%

181      
37%



197 53157 24,5% NE

198 7134 19,1% NE

Praha 3                   
(Praha)

1. „Souhlasíte s tím, aby městská část Praha 3 podnikla 
veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby lokalita 

Parukářka, určená částmi pozemků č. parc. 1780/35, 
1780/41, 1780/79, 1780/1, 4211/2, 4223/1, 1780/17, 4202, 

4226, 4224/15, 1782/2, 1782/3, 4218, 4224/11, 4219, 
4223/11, 4229/7, 4229/8, 4223/22, 4223/25, 4229/1, 

4229/2, 4229/9, 4229/10, 4223/21, 1780/31,4223/2, 1746/1, 
1780/32, 4229/11, 4229/12, 4223/24, 4223/26, 4223/27, 

4223/28, 4223/29, 4223/30, vše v k. ú. Žižkov, vymezenými v 
platném územním plánu jako plochy ZP nebo SO3,7, byla 

využívána pouze jako parky, zahrady, sady, zeleň, pobytové 
louky, dětská hřiště, nekrytá sportovní zařízení bez 

vybavenosti, cyklistické stezky, pěší komunikace, drobné 
vodní plochy, zahradní restaurace, dětské tábory a skautské 

základny?“
2. „Souhlasíte s tím, aby městská část Praha 3 podnikla 

veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby 
pozemek parc. Č. 1780/28 v k. ú. Žižkov byl využit jako 

zeleň?“

10. - 11. 10 
2014

1. 12675 
(97,2%)   
2. 12430 
(95,3%)

1. 157 
(1,2%)     2. 

213 (1,6 
%)

Štětí                   
(Litoměřice, ULK)

Souhlasíte s tím, aby město Štětí zakázalo provozování loterií 
a sázkových her

uvedených v §2 písm. e), g), i), j), l), m), a n) a § 50, odst. 3, 
zák. o loteriích a jiných

podobných hrách, tj., zejména výherních hracích přístrojů a 
interaktivních videoloterijních

terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných 
obdobných přístrojů na celém

svém území, a to s právní účinností nejpozději do 31.12.2015 
?

10. - 11. 10 
2014

1187 
(87,86 %)

157 (11,62 
%)



199 6115 19,3% NE 901 (76%) 255 (22%)

200 Souhlasíte s těžbou kaolinu v K. Ú. Jenišov? 625 45,3% ANO

201 6951 52,1% ANO

202 Neoznámeno

203 16751 42,3% ANO

204 611 64,0% ANO

Mikulov                  
(Břeclav, JMK)

Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Mikulov schválilo 
využití objektu bývalé hasičské zbrojnice v Mikulově (budova 
– stavba občanského vybavení č.p. 807 na pozemku parcelní 

číslo 1603 v katastrálním území Mikulov na Moravě) jako 
tržnici?

10. - 11. 10 
2014

Jenišov            
(Karlovy Vary,KVK)

10. - 11. 10 
2014

24      (8,48 
%)

256 (90,46 
%)

Bystřice nad 
Pernštejnem                
 (Žďár nad Sázavou, 

VYS)

Chcete v Bystřici nad Pernštejnem závod na výrobu 
jaderného paliva, likvidaci

radioaktivních odpadů a slévárnu uranových slitin?

10. - 11. 10 
2014

683 (18,84 
%)

2903 
(80,08 %)

Městys Černá Hora 
(Blansko, JHM)

Souhlasíte s tím. aby městys Čemá Hora vystoupil ze Svazku 
vodovodů a kanalizaci,měst a obcí se sídlem 17. listopadu 

138/l4, 680 01 Boskovice

10. - 11. 10 
2014

Blansko              
(Blansko, JHM)

 Souhlasíte s tím, aby Město Blansko provedlo na své náklady 
odstranění stavby hotelu

Dukla na náměstí Republiky v Blansku a následně vhodnou 
formou zajistilo revitalizaci

takto vzniklého prostranství?

10. - 11. 10 
2014

5319 
(75,1%)

1673 
(23,6%)

Pasohlávky                 
(Brno - venkov, JHM)

1. Souhlasíte s tím, aby obec Pasohlávky zcela zakázala na 
svém území provozování výherních hracích přístrojů, 

interaktivních videoloterijních terminálů a jiných podobných 
her?  10. - 11. 10 

2014

334  
(85,42 %)

38      (9,72 
%)

2. Souhlasíte s tím, aby se v obci omezila v neděli a ve státem 
uznávaných svátcích rušivá činnost (sekání trávy, řezání 

dřeva atd.)?

207 (52,94 
%)

166 (42,46 
%)



205 81494 8,2% NE

206 584 22,3% NE

207 16488 13,7% NE

Olomouc               
(Olomouc, OLK)

Souhlasíte s tím, aby  Statutární město Olomouc učinilo 
veškeré kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a 

sázkových her
uvedených v §2 písm. e), g), i), j), l), m), a n) a § 50, odst. 3, 

zák. o loteriích a jiných
podobných hrách, ta to na celém

svém území?

12. 12.                
14:00 - 22:00

6389 
(95,5%)

247  
(3,7%)

Vojkovice                    
(Mělník, STK) 

Souhlasíte , aby do územního plánu obce Vojkovice nebyla 
zanesena oblast pro novou těžbu štěrkopísku?

15. 11. 2014       
8:00 - 12,00

113 
(86,9%)

15  
(11,5%)

Náchod                 
(Náchod, KHK)

1. Souhlasíte s tím, aby Město Náchod v areálu bývalé Tepny 
(st.

p. č. 2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 2187 a 403/4 v 
katastrálním území Náchod)

odkoupilo všechny pozemky, a to maximálně za cenu v místě 
a čase obvyklou s tím, že

tuto cenu stanoví nezávislý certifikovaný odhadce, na kterém 
se shodne prodávající i

kupující strana.

22.11.2014 
08:00 - 20:00

1957 
(86,78%)

226 
(10,02%)

2. Souhlasíte s tím, aby Město Náchod
v areálu bývalé Tepny (st. p. č. 2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 

2187 a 403/4
v katastrálním území Náchod) trvalo v územním řízení na 

dodržení stávajícího
územního plánu a jeho Souhrnné průvodní zprávy, zejména 

na smíšeném rázu území
a blokové zástavbě s tradičním systémem ulic.

1916 
(84,97%)

225 
(9,98%)



208 74933 17,9% NE

209 365 67,1% ANO

210 11630 34,4% NE

Ústí nad Labem          
(Ústí nad Labem, 

ÚSK)

Souhlasíte s tím, aby statutární město Ústí nad Labem 
zakázalo provozování loterií a sázkových her uvedených v § 2 
písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a 
jiných podobných hrách, to jest, zejména výherních hracích 

přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních 
i centrálních loterijních systémů a jiných podobných 

přístrojů, na celém svém území?

10. - 11. 10 
2014

12395 
(92,3 %)

913      (6,8 
%)

Obec Chotilsko            
  (Příbram, STK)

Souhlasíte s tím, aby obec Chotilsko podnikala veškeré úkony 
v samostatné působnosti k tomu, aby zabránila jakýmkoli 

činnostem, směřujícím k těžbě zlata na území obce Chotilsko

10. - 11. 10 
2014

242  
(98,78 %)

2        (0,82 
%)

Ústí nad Orlicí              
(Ústí nad Orlicí, PAK)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo mesta v rámci své 
samostatné pusobnosti zakázalo

provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a 
n) zákona c. 202/1990 Sb.,

o loteriích a jiných podobných hrách, ve znení pozdejších 
predpisu (dále jen "zákon

o loteriích") a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. 
j) a § 50 odst. 3 zákona

o loteriích, tj. zejména výherních hracích prístroju a 
interaktivních videoloterijních terminálu,

lokálních i centrálních loterijních systému a jiných 
podobných prístroju (dále jen "výherní

hrací zarízení") na území mesta Ústí nad Orlicí vcetne 
mestských cástí Hylváty, Kerhartice,

Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, Cernovír, Oldrichovice?

10. - 11. 10 
2014

3470 
(86,66%)

464 
(11,59%)



211 25.10.2014 27637 11,2% NE

212 01.11.2014 3230 41.18% ANO 13 (0,98%)

213

23,3%

NE

423 (87%) 63 (13%)

22,8% 65 (13,7%)

Znojmo           
(Znojmo, JMK)

Souhlasíte s tím, aby město Znojmo zakázalo provozování 
loterií a sázkových her uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), 

m), a n) a § 50 odst. 3, zákona o loteriích a jiných podobných 
hrách, to jest, zejména výherních hracích přístrojů a 
interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i 

centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů, 
na celém svém území?

2962 
(95,42%)

109 
(3,51%)

Město Brušperk          
    (Frýdek-Místek, 

MSK)

Souhlasíte s tím, aby město Brušperk zachovalo v provozu 
restauraci v Národním domě v Brušperku?

1306 
(98,2%)

Žlutice                  
(Karlovy Vary, KVK)

1. Souhlasíte s tím, aby jakékoli případné budoucí rozhodnutí 
příslušného orgánu města Žlutice o vložení do základního 

kapitálu společnosti, prodeji, směně nebo darování 
nemovitostí městské teplárny, tj. zejména pozemku st. 708 v 

k. ú. Žlutice a na něm stojících staveb a souvisejících 
páteřních teplovodních rozvodů, podléhalo předchozímu 

schválení místním referendem?

10. - 11. 10. 
2014

2 085

2. Souhlasíte s tím, aby jakékoli případné budoucí rozhodnutí 
příslušného orgánu města Žlutice o pronájmu nebo výpůjčce 
nemovitostí městské teplárny, tj. zejména pozemku st. 708 v 

k. ú. Žlutice a na něm stojících staveb a souvisejících 
páteřních teplovodních rozvodů, jinému subjektu než 
příspěvkové organizaci zřízené městem Žlutice nebo 

obchodní společnosti, v níž má město Žlutice stoprocentní 
majetkovou účast, podléhalo předchozímu schválení místním 

referendem?

411 
(86,3%)



214 599 36,7% ANO

176 (80%)

215 7186 28,4% NE

216 23.01.2015 62401 11,7% NE

Vranov                       
(Brno-venkov, JMK)

1. Souhlasíte s tím, aby obec Vranov v samostatné 
působnosti prosazovala všemi zákonnými prostředky pouze 
takový rozvoj území obce, který nepovede k navýšení počtu 

obyvatel obce nad celkový počet 1000 obyvatel?

10. - 11. 10. 
2014

179 
(81,36%)

37 
(16,81%)

 2. Souhlasíte s tím, aby obec Vranov podnikla bezodkladně 
všechny kroky v samostatné působnosti, včetně rozhodování 
o podobě územního plánu obce, k tomu aby nemohlo dojít k 

zastavění lokality Nad rybníkem (pard. Č 33, 301, 315/2, 
316/1, 316/5, vše k.ú. Vranov u Brna) a Nad motokrosem II 

(parc. č. 263/3, 263/6, 263/7, 263/9, 263/11, 263/12, 
263/13, 161/4, 416/1, vše k.ú. Vranov u Brna)?

38     (17,2 
%)

Lovosice                        
(Litoměřice, ÚSK)

 Souhlasíte s tím, aby město Lovosice zakázalo provozování 
loterií a sázkových her uvedených v § 2 písm. e), g), i), j), l), 
m) a n) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných podobných 

hrách, tj. zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních 
videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních 
systémů a jiných obdobných přístrojů na celém svém území, 

a to s právní účinností nejpozději do 31. 12. 2015?

10. - 11. 10. 
2014

1775     (87 
%)

230     
(11,3%)

Zlín                                 
(Zlín, ZLK)

Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín zakázalo 
provozování loterií a sázkových her uvedených v §2 písm. e), 

g), i), j), l), m) a n) a 50, odst. 3 zákona o loteriích a jiných 
podobných hrách, tj., zejména výherních hracích přístrojů a 

interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i 
centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů, 

na celém svém území?

6992 
(95,56%)

267 
(11,2%)



217 7. - 8. 10. 2016 306981 23,8% NE

218 07.02.2015 589 32,4% NE neoznámeno

Brno                       
(Brno, JMK)

1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně 
všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci 

železniční stanice „Brno - hlavní nádraží" v dosavadní poloze 
podél ulice Nádražní?

59211     
(80,94%)

9597     
(13,12%)

2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně 
všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby 

se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno - 
hlavní nádraží" určilo prostřednictvím soustavy otevřených 

návrhových soutěží?

49663    
(69,78%)

11675      
(15,96%)

Krásný dvůr                  
      (Louny, ÚSK)

Chcete těžbu bentonitu eventuálně dalších nerostných 
surovin v katastrálním území Krásný dvůr?



219 303 45,2% ANO

220 1135 53,8% ANO 23 (3,76%)

Černolice           
(Praha - západ, STK)

Chcete: aby způsob využití pozemků p.č. 304, 283/1, 283/2, 283/3, 
283/4, 283/5, 283/6, 283/7, 283/8, 283/9, 283/10, 283/11, 
283/12, 283/13, k.ú. Černolice (známé též jako lokalita „V 

Prokopávce“) byl v územním plánu obce Černolice ponechán ve 
stávajícím způsobu využití těchto pozemků dle aktuálních údajů v 
katastru nemovitostí ke dni vyhlášení referenda, tedy neurčené 

pro bydlení či jinou výstavbu, dále aby způsob využití pozemků p.č. 
261/1, 261/40, 261/41 a 261/49, k.ú. Černolice (známé též jako 

lokalita „Pod Chvalovským“) byl v územním plánu obce Černolice 
ponechán ve stávajícím způsobu využití těchto pozemků dle 

aktuálních údajů v katastru nemovitostí ke dni vyhlášení referenda, 
tedy neurčené pro bydlení či jinou výstavbu, s výjimkou části 

pozemku p.č. 261/49 v rozsahu maximálně 5300 m2 souběžně 
s pozemkem p.č.260/2 dle vyznačeného orientačního plánku 
(tučně ohraničená část), kde chcete, aby byla možná změna 

způsobu využití na bydlení v rodinných domech dále aby způsob 
využití pozemků p.č. 100/32, 100/37, 100/39, k.ú. Černolice 

(známé též jako lokalita „Ve Slatinách“) byl v územním plánu obce 
Černolice ponechán ve stávajícím způsobu využití těchto pozemků 

dle aktuálních údajů v katastru nemovitostí ke dni vyhlášení 
referenda, tedy neurčené pro bydlení či jinou výstavbu, s výjimkou 
části pozemku p.č. 100/37 v rozsahu maximálně 4000 m2 ze strany 

navazující na pozemek p.č. 100/44 a 100/28 dle vyznačeného 
orientačního plánku (tučně ohraničená část), kde chcete, aby byla 

možná změna způsobu využití na bydlení v rodinných domech.

24.5.2015      
12:00 - 22: 00

119         
(89,89%)

15      
(10,95%)

Škvorec               
(Praha - výchd)

Souhlasíte s tím, aby městys Škvorec vstoupil do projektu 
svazkové školy Povýmolí?

29.6 2015   
10:00 - 22:00

578  
(94,6%)



221 74 76,3% ANO

222 1100 68,4% ANO

223 07.11.2015 2398 13,7% NE 31     (9,42)

224 281 49,1% ANO

225 594 53,7% ANO

Křešín            
(Příbram, STK)

Souhlasím s tím, aby obec Křešín prodala ze svého vlastnictví 
pozemky parc. Číslo č. parc. 102, 164/1, 198, 199/2, 199/3, 

199/4, 199/5,199/6, 199/11, 199/14, 199/15, 199/16, 
199/17, 199/18, 199/20 a 203, vše v kat. území a obci 

Křešín?

12.9.2015     
09:00 - 14:00

9    
(12,16%)

63   
(85,14%)

Podolí                (Brno 
- venkov, JHM)

Souhlasíte s tím, aby v katastrálním území obce Podolí v 
oblasti Průmyslové zóny u Slatiny vzniklo a bylo provozováno 

Kasino?

23. 10. 2015       
 8:00 - 22:00

235   
(21,36%)

509   
(46,27%)

Miroslav          
(Znojmo, JMK)

Souhlasíte, aby město Miroslav, z důvodu zlepšení míry 
ochrany veřejného pořádku, učinilo veškeré právní kroky 

vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, 
zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních  

videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů 
uvedených v ust. § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a ust. § 50 

odst. 3 zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, a to na celém jeho území?

287     
(87,23%)

Přestavlky u Čerčan    
  (Benešov, STK)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce schválilo v návrhu 
nového územního plánu realizaci záměru rodinné ekofarmy v 

lokalitě Dubsko, která je dle odborníků i dotčených orgánů 
navržena s ohledem na všechna zákonná kritéria ochrany 

krajinného rázu?

13. 11. 2015       
 16:00 - 20:00

39      
(28,26%)

98      
(71,01%)

Šebrov-Kateřina 
(Blansko, JHM)

Souhlasíte s tím, aby Obec Šebrov - Kateřina provedla na své 
náklady realizaci stavby umožňující pořádání sportovních, 

kulturních a společenských akcí dle záměru vyvěšeného na 
úřední desce dne 15.10.2015?

27. 11. 2015    
14:00 - 22:00

230     
(72,1%)

80     
(25,08%)



226 12.03.2016 366 62,6% ANO

227 489 62,6% ANO

228 194

78,4% ANO

78,4% ANO

229 86394 3,6% NE

Karlík                 
(Praha-západ, STČ)

Požadujete, aby v k. ú. Karlík nevznikaly nové zastavitelné 
plochy jiné než pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 

dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků, pro vodní hospodářství a pro 
zlepšení podmínek pro účely rekreace a cestovního ruchu, 

například cyklistické stezky či hygienická zařízení?

130           
(56,77 %)

98              
(42,79%)

Rychnov na Moravě   
   (Svitavy, PK)

Souhlasím s tím, aby obec Rychnov na Moravě realizovala 
výstavbu tlakové kanalizace v obci?

20.2.2016           
9:00 - 21:00

226      
(73,86%)

79        
(25,82%)

Slavětice            
(Třebíč, VYS)

1. Souhlasíte se stavbou trvalého úložiště jaderného odpadu 
a nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany na k.ú. Slavětic, 
nebo v bezprostřední blízkosti obce (k.ú. zaniklých obcí), bez 

připomínek?

10.4.2016       
9:00 - 21:00

11   
(7,24%)

89      
(58,55%)

2. Souhlasíte se stavbou nových bloků Jaderné elektrárny 
Dukovany na k.ú. Slavětic, nebo v bezprostřední blízkosti 

obce (k.ú. zaniklých obcí), v případě, že vláda ČR bude 
dostatečně kompenzovat zhoršení životních podmínek 

občanů Slavětic?

136      
(89,47%)

60     
(37,47%)

městský obvod 
Ostrava-Jih       
(Ostrava, MSK)

1. Souhlasíte s tím, aby došlo ke sloučení Základní školy a 
mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové 

organizace a Základní školy a meteřské školy Ostrava 
Hraůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace?

30.4. 2016      
10:00 - 18:00

318          
(10,31%)

2803           
(90,92%)



229 86394 3,6% NE

230 246 37,0% ANO

231 325 46,5% ANO

232 7. - 8. 10. 2016 4785 50,2% ANO

233 7. - 8. 10. 2016 11204 33,6% NE

městský obvod 
Ostrava-Jih       
(Ostrava, MSK)

30.4. 2016      
10:00 - 18:002. Souhlasíte s tím, aby k jakýmkoliv rozhodnutím ze strany 

Rady a Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, 
týkajícím se slučování nebo rušení základních a mateřských 
škol na území městského obvodu Ostrava-Jih, bylo ze strany 

Rady a Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 
přistoupeno vždy až po předchozím veřejném projednání s 

občany a zpracování odborné koncepce nezávislou třetí 
osobou?

2667          
(86,51%)

231           
(7,49%)

Veliká Ves                
(Praha-východ, STČ)

Chcete, aby na části parcely č. 757/3 v k.ú. Veliká Ves, ktetá 
se nachází u obce Podlesice (700 metrů od vesnice), byla 
postavena farma skotu s minimální kapacitou 1500 kusů 

dopytka a bioplynová stanice?

25.6. 2016      
08:00 - 16:00

45        
(49,45%)

40       
(43,96%)

Bavory                
(Břeclav, JMK)

Souhlasíte s výstavbou plánované dálnice D52 přes 
katastrální území obce Bavory v trase stávající komunikace 

R52?

4.6. 2016      
08:00 - 21:00

90       
(59,6%)

60     
(39,74%)

Úvaly                         
(Praha-Východ, STK)

Jste pro to, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště, i když o 
náklady s tím spojené budou kráceny finanční prostředky 
určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku 

města?

1803      
(75%)

488        
(20,3%)

Říčany                       
(Praha-Východ, STK)

Souhlasíte s tím, aby město Říčany v samostatné působnosti 
jednalo tak, aby v katastrálních územích města nedošlo do 
roku 2030 k výstavbě, která by měla za následek  zvýšení 

počtu obyvatel města nad                  20 000?

3194        
(84,86%)

395     
(10,49%)



234 7. - 8. 10. 2016 20461 25,8% NE

235 7. - 8. 10. 2016 675 57,3% ANO

236 7. - 8. 10. 2016 237 75,9% ANO 0

Břeclav              
(Břeclav, JMK)

Požadujete, aby orgány města Břeclav do doby kompletního 
zprovoznění obchvatu Břeclavi činily veškeré kroky v 

samostatné působnosti k tomu, aby zabránily výstavbě 
dalších velkoprodejen a nákupních center v blízkosti tř. 1 
máje a ulice Národních hrdinů (zvláště v areálu bývalého 
podniku TRANZA, na tzv. zámeckých loukách a v areálu 

bývalého cukrovaru?

4151    
(78,66%)     

 

1057      
(20,03%)

Podolí                
(Uherské Hradiště, 

ZLK)

1. Souhlasíte s tím, aby obec Podolí podnikla veškeré kroky v 
samostatné působnosti, aby pozemek p. č. 4328/2 v k. ú. 
Podolí nad Olšavou či jeho části zůstaly v majetku obce?

371       
(95,87%)

14    
(3,62%)

2. Souhlasíte s tím, aby obec Podolí podnikla veškeré kroky v 
samostatné působnosti, aby zachovala současné využití 

pozemku p. č. 4328/2 v k. ú. Podolí nad Olšavou či jeho částí, 
tedy jako trvalý travní porost?

370    
(95,61%)

14        
(3,62%)

3. Souhlasíte s tím, aby obec Podolí podnikla veškeré kroky v 
samostatné působnosti, aby nevyjímala z nadregionálního 

biocentra Hluboček žádné pozemky ve vlastnictví obce 
Podolí ani jejich části a aby podnikla veškeré kroky v 

samostatné působnosti, aby pozemky ve vlastnictví obce 
Podolí, které jsou součástí nadregionálního biocentra 

Hluboček, zůstaly v majetku obce?

373       
(96,38%)

11       
(2,84%)

4. Souhlasíte s tím, aby obec Podolí podnikla veškeré kroky v 
samostatné působnosti, aby pozemky ve vlastnictví obce 

Podolí, kterými vedou inženýrské sítě a domovní přípojky k 
inženýrským sítím, zůstaly v majetku obce?

364        
(94,06%)

19     
(4,91%)

Kyškovice       
(Litoměřice, ÚSK)

Souhlasíte s těžbou výhradního ložiska štěrkopísku v katastru 
obce Kyškovice?

178       
(98,89%)



237 7. - 8. 10. 2016 1039 54,2% ANO

238 7. - 8. 10. 2016 810 48,9% ANO

239 7. - 8. 10. 2016 687 71,6% ANO

240 7. - 8. 10. 2016 4066 52,6% ANO

241 Má obec odstranit budovu čp. 290 v obci Trnová? 7. - 8. 10. 2016 721 43,0% ANO

242 7. - 8. 10. 2016 172 50,0% ANO

243 2974 42,9% ANO

Losiná                     
(Plzeň-město, PLK)

Souhlasím s tím, aby obec Losiná pokračovala všemi 
zákonnými prostředky v tom, aby obchodní společnosti P&P 
Březina servis s.r.o., IČO 26351919, se sídlem č.p. 303, 332 

04 Losiná, nebo jejím právním nástupcům, zabránila ve 
výstavbě betonárny v obci Losiná?

343     
(60,92%)

206       
(36,59%)

Protivanov   
(Prostějov, OLK)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo městyse Protivanov 
podporovalo rozšíření stávajícího větrného parku 

nacházejícího se v katastrálním území Protivanov o dalších 
maximálně 5 větrných elektráren?

225     
(56,82%)

155     
(39,14%)

Vědomice    
(Litoměřice, ÚSK)

Souhlasíte s těžbou výhradního ložiska štěrkopísku v katastru 
obce Vědomice?

6      
(1,22%)

485     
(98,58%)

Starý Plzenec      
(Plzeň - město, PLK)

Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo a rada města Starého 
Plzence bezodkladně podnikly veškeré kroky v samostatné 

působnosti k zabránění výstavby obchodního zařízení o 
prodejní ploše větší než 200 m2 v blízkosti Základní školy 
Starý Plzenec v prostoru vymezeném ulicemi Nádražní - 

Radyňská - Nerudova - Jiráskova v katastrálním území Starý 
Plzenec?

1184    
(55,33%)

929    
(43,41%)

Trnová                    
(Plzeň-sever, PLK)

205      
(66,56%)

81      
(26,3%)

Chroustov        
(Nymburk, STK)

Chci, aby obec Chroustov převzala do svého vlastnictví kostel 
Nanebevzetí Panny Marie v Chroustově s přilehlým 

pozemkem hřbitova od Římskokatolické farnosti Městec 
Králové za cenu maximálně 50 000,- Kč?

47     
(54,65%)

39     
(45,35%)

Městská část Praha - 
Dolní Chabry       

(Praha)

1) Chcete, aby Městská část Praha - Dolní Chabry podnikla 
veškeré kroky, aby k výstavbě dalších domů projektu "Nové 

Chabry" došlo až po dostatečném navýšení kapacit 
mateřských škol a základních škol?

26. 11. 2016   
9:00 - 18:00

1117           
  (87,61%)

72       
(5,65%)



243 2974 42,9% ANO

244 3513 44,7% ANO

245 440 61,8% ANO

246 neoznámeno

247 neoznámeno

Městská část Praha - 
Dolní Chabry       

(Praha)

26. 11. 2016   
9:00 - 18:00

2) Chcete, aby Městská část Praha - Dolní Chabry podnikla 
veškeré kroky proti navýšení rozsahu výstavby projektu 

"Nové Chabry" a území směrem ke škole oproti platnému 
územnímu plánu?

1176        
(92,24%)

49      
(3,84%)

Chcete, aby Městská část Praha - Dolní Chabry podnikla 
veškeré kroky proti další výstavbě domů v projektu "Nové 

Chabry" a to do doby, než bude vyřešeno odpovídající 
dopravní napojení této oblasti, včetně pohybu chodců na 

zastávku MHD v ulici Ústecká?

1133      
(88,86%)

57     
(4,47%)

Králíky                  (Ústí 
nad Orlicí, PAK)

Souhlasíte s tím, aby v areálu bývalého Dětského 
výchovného ústavu v Králíkách zřídilo Ministerstvo 

spravedlnosti ČR ženskou věznici s dohledem?

25. 11. 2016    
10:00 - 22:00

219             
(13,94%)

1348     
(85,81%)

Dětkovice    
(Prostějov, OLK)

Souhlasíte s vybudováním tlakové kanalizace s napojením na 
čistírnu odpadních vod (ČOV) svazku obcí ČOV Výšovice?

7. 10. a 8. 10. 
2016

80       
(29,42%)

179      
(65,81%)

Hruška        
(Prostějov, OLK)

1. Jste pro demolici (zbourání) místní školy parc. Č. 54 (č. p. 
26)? 28. 1. 2017       

9:00 - 17:002. Jste pro vybudování víceúčelového sportovního hřiště v 
katastru obce Hruška?

Seč                       (Ústí 
nad Orlicí, PAK)

Souhlasíte s výstavbou velkokapacitní odchovny skotu v obci 
Seč?

3. 5. 2017     
16:30 - 20:00



248 422 54,7% ANO

249 5375 37,0% ANO

250 4491 29,9% NE

Věteřov        
(Hodonín, JMK)

Souhlasíte s tím, aby obec Věteřov uzavřela podle ust. § 26a 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dohodu o změně hranic 

obcí s obcí Strážovice, jejimž předmětem bude směna 
pozemků,                                                                    - parc. č. st. 
221, o výměře 517 m2, jehož součástí je stavební objekt č.p. 

164                                                         - parc. č. st. 219/2, o 
výměře 224 m2, jehož součástí je stavební objekt, budova 

bez č.p. nebo č. ev.                     - parc. č. st. 219/1, o výměře 
928 m2, jeho součástí je stavební objekt č.p. 165                       
                                  - parc. č. st. 444, o výměře 229 m2, jeho 

součástí je stavební objekt č.p. 1200                                              
         - parc. č. 339, o výměře 137 m2, jeho součástí je 

stavební objekt č.p. 1123,                                                     v 
katastrálním území Věteřov, za jakékoli pozemky, náležející 
do katastrálního území obce Strážovice, kdy v důsledku této 

směny dojde k převodu části sídel, které jsou součástí 
pozemků v katastrálním území obce Věteřov a osob, které v 

nich mají trvalý pobyt, pod výkon samosprávy obce 
Strážovice?

26.5.2017     
7:00 - 22:00        

3        
(1,29%)

221              
(95,6%)

Mimoň              (Česká 
Lípa, LBK)

Souhlasíte se stavbou přeložky silnice II/270 vnitřním 
průtahem v obci Mimoň?

20. - 21. 10. 
2017

242     
(12,19%)

1677      
(84,44%)

Zubří                   
(Vsetín, ZLK)

Jste pro, aby město Zubří realizovalo projekt Multifunkční 
areál Zubří - vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem 
wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, 

venkovní nerezové bazény se zázemím a výstavbou 
Lékařského domu a Komunitního domu pro seniory, dle 

příslušných pravomocných stavebních povolení?

17.6.2017       
08:00 - 16:00

617             
(45,87%)

710         
(52,79%)



251 34,1% NE neoznámeno

252 142 80,3% ANO

253 6904 28,5% NE

254 neoznámeno

255 253 50,2% ANO

256 4072 50,0% ANO

257 neoznámeno

258 Jste pro krytý bazén ve městě Zubří? 4491 57,2% ANO

Dolní Tošanovice        
 (Frýdek - Místek, 

MSK)

Souhlasíte s tím, aby v prostorách objektu Dolní Tošanovice 
čp. 114 čerpací stanice pohonných hmot, vzniklo a bylo 

provozováno kasino?

12.6.2017      
11:00 - 20:00

neoznámen
o

Modlíkov           
(Havlíčkův Brod, VYS)

Souhlasíte s vybudováním splaškové kanalizace a čistírny 
odpadních vod?

2. 9. 2017      
10:00 - 18:00

76       
(66,67%)

37      
(32,46%)

Třeboň       
(jindřichův Hradec, 

JHČ)

Souhlasíte s tím, aby město Třeboň v probíhajícím volebním 
období zastupitlestva města (2014 - 2018) zahájilo stavbu 

"Zimní stadion Třeboň", dle městem zveřejněného projektu, 
a to v lokalitě sportovního areálu Hliník v Třeboni?

16. 9. 2017      
08:00 - 16:00

199           
(10,12%)

1739      
(88,41%)

Jilemnice        
(Semily, LBK)

Souhlasíte, aby město Jilemnice ve své samostatné 
působnosti činilo veškeré možné kroky k výstavbě nového 

koupaliště s nerezovou vanou o výměře do 550 m2?

20. - 21. 10. 
2017

Potůčky           
(Karlovy Vary, KVK)

Jste pro znovuotevření areálu bazénu Potůčky, v obci 
Potůčky, který do 31.12 2015 provozovala obec Potůčky?

8. 8. 2017    
9:00 - 21:00

94      
(74,02%)

31             
(24,41%)

Chropyně         
(Kroměříž, ZLK)

Souhlasíte s tím, aby město Chropyně ve své samostatné 
působnosti změnou územního plánu zamezilo těžbě 

šterkopísku v lokalitě Hejtman?

20. - 21. 10. 
2017

1648         
(80,86%)

305     
(14,97%)

Cerhenice           
(Kolín, STČ)

Jste pro to, aby městys Cerhenice jednal o koupi objektu 
Sokolovny č. p. 14 v Cerhenicích do majetku městyse?

20. - 21. 10. 
2017

Zubří                   
(Vsetín, ZLK)

20. - 21. 10. 
2017

1240      
(48,29%)

1239      
(48,25%)



259 703 63,3% ANO

260 2097 46,2% ANO

261 9373 37,3% ANO

262 698 69,2% ANO

Vědomice    
(Litoměřice, ÚSK)

Jste proti vedení trasy obchvatu obce Vědomice - přeložky 
silnice II/240 v navrženém dopravním koridoru na území 
katastru obce Vědomice a požadujete, aby orgány obce 

Vědomice v souladu se zákonnými postupy prosazovaly v 
obecních, krajských i celostátních dokumentech územního 

plánování přesun trasy obchvatu Vědomice - přeložky silnice 
II/240 mimo katastr obce Vědomice?

20. - 21. 10. 
2017

383    
(86,07%)

52    
(11,69%)    

Velké Přílepy           
(Praha - západ, STČ)

1. Souhlasíte s výstavbou přeložky silnice II/240 (propojení 
dálnic D7 –D8) přes katastry obce Velké Přílepy a se 

zanesením koridoru pro tuto přeložku do územního plánu 
obce?

20. - 21. 10. 
2017

252            
(26,03%)

690    
(71,28%)

2. Souhlasíte s výstavbou sjezdu z přeložky silnice II/240 
(propojení dálnic D7 –

D8), který přivede dopravu do Kladenské ulice a dále do 
centra obce Velké

Přílepy?

163       
(16,84%)

771        
(79,65%)

Velké Meziříčí       
(Žďár nad Sázavou, 

VYS)       

Souhlasíte s tím, aby město Velké Meziříčí udělalo veškeré 
možné kroky k zahájení projektové přípravy obnovy Náměstí 

a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí dle vítězného návrhu 
jednokolové projektové architektonicko-urbanistické soutěže 

vyhlášené dne 7.4.2016 městem Velké Meziříčí?

20. - 21. 10. 
2017

2249     
(64,4%)

1128     
(32,3%)

Dobřejovice          
(Praha - východ, STČ)

Souhlasíte s tím, aby obec Dobřejovice bezodkladně podnikla 
veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k 
výstavbě betonárny v katastrálním území obce Dobřejovice?

20. - 21. 10. 
2017

372      
(77,02%)

95         
(19,67%)



263 36045 39,4% ANO

264 334 79,0% ANO

Jablonec nad Nisou    
  (Jablonec nad Nisou, 

LBK) 

Souhlasíte s tím, aby město Jablonec nad Nisou, z důvodu 
ochrany veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě, 
učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k 

bezodkladnému zamezení provozu výherních hracích 
přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, centrálních 
a lokálních loterních systémů a dalších loterií uvedených v § 

2 písm. e), g), j), l), m) bod 2 a n) a § 50 odst. 3 zákona 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, a 

totalizátorových her a technických her uvedených v § 3 odst. 
2 písm. c) a e) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?

12. - 13. 1. 
2018

12482       
(87,95%)

1487       
(10,48%)

Lhota Rapotina        
(Blansko, JMK)

1) Jste PROTI těžbě kamenolomu Lhota Rapotina a záměru 
provozující společnosti přesunout technologické linky do 
prostoru "odpočívadla" silnice II/374 (parcely č. 411/2, 

411/4, 411/5, 411/6, 411/7, 411/8, 411/9, 411/10, 411/12, 
příp.dalších), čímž dojde k nevratnému ovlivnění života v obci 

i místní krajiny a souhlasíte s tím, aby obec Lhota Rapotina 
podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti, aby 

tomuto zabránila?

12. - 13. 10. 
2018

244    
(92,42%)

17     
(6,44%)

2) Jste PROTI realizaci záměru výstavby tzv. "Boskovické 
spojky" v katastrálním území obce Lhota Rapotina, čímž 

dojde k zásadním a nevratným změnám i ovlivnění života v 
obci, místní krajiny a souhlasíte s tím, aby obec Lhota 

Rapotina podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti, 
aby tomuto zabránila?

212      
(80,3%)

48      
(18,18%)



265 74,2% ANO

266 1325 67,2% ANO

městská část Suché 
Lazce               (Opava, 

MSK)

Souhlasíte s tím, aby městská část Suché Lazce podnikla 
veškeré právní kroky k tomu, aby nedošlo k realizaci jižního 

obchvatu Komárova u Opavy vedoucího přes katastrální 
území Suché Lazce?

12. - 13. 1. 
2018

neoznáme- 
no

neozná- 
meno 

(95,67%)

neozná- 
meno   
(4,33%)

Všenory                 
(Praha - západ, STK)

1.  Souhlasíte s tím, aby způsob využití části lokality Plzeňka, 
označené dle stávajícího územního plánu z roku 1997 včetně 
změny č. 1 z roku 2001 a změny č. 2 z roku 2008 jako "2Z1" 

(také "2Z1a" a "2Z1b"), byl obcí Všenory zachován ve 
stávajícím stavu, tedy určený pro sportovně rekreační 

využití?

12. - 13. 1. 
2018

747        
(83,84%)

131      
(14,7%)

2. Souhlasíte s tím, aby obec Všenory učinila veškeré kroky v 
samostatné působnosti k tomu, aby v části lokality Plzeňka, 

označené dle stávajícího územního plánu z roku 1997 včetně 
změny č. 1 z roku 2001 a změny č. 2 z roku 2008 jako "2Z2" a 
"2Z8" (individuální nízkopodlažní obytná zástavba), nemohlo 

dojít k výstavbě jiných staveb pro bydlení než rodinných 
domů (nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a 

jedno podzemní podlaží a podkroví)?

706      
(79,24%)

171      
(19,19%)

3. Souhlasíte s tím, aby obec Všenory učinila veškeré kroky v 
samostatné působnosti k tomu, aby v současném areálu 

"Krijcos", tedy v ploše sestávající se z pozemků p.č. 402, 403, 
404/1, 404/2, 406/1, 406/2 a 406/3 k. ú. Všenory, nemohlo 

dojít k výstavbě jiných staveb pro bydlení než rodinných 
domů (nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a 

jedno podzemní podlaží a podkroví)?

698      
(78,34%)

179      
(20,1%)



266 1325 67,2% ANO

267 37761 34,2% NE

268 Jste pro krytý bazén ve městě Zubří? 4497 66,3% ANO

269 3221 43,9% ANO

270 29675 15,5% NE

Všenory                 
(Praha - západ, STK)

12. - 13. 1. 
2018

4. Souhlasíte s tím, aby obec Všenory učinila neprodleně 
veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby v 

lokalitách označených ve stávajícím územním plánu z roku 
1997 včetně změny č. 1 z roku 2001 a změny z roku 2008 
jako 2Z1a, 2Z1b, 2Z2, 2Z8 a na pozemcích p.č. 402, 403, 
404/1, 404/2, 406/1, 406/2 a 406/3 k. ú. Všenory, byly 

splněny níže uvedené podmínky?                                                   
                            - Maximální výška staveb v hřebeni: 12m 

(měřeno od nejnižšího místa stavby pro stavby ve svahu)         
            - Sedlová nebo(polo)valbová střecha s minimálním 
sklonem 30°                                                                            - 

Maximální počet nadzemních podlaží: dvě nadzemní podlaží   
                                                                                  - Koeficient 

zastavitelné plochy: 0,3                                    - Koeficient 
zeleně: 0,55                                                       - Koeficient 

podlažních ploch: 0,6

695     
(78%)

176        
(19,75%)

Karlovy Vary (Karlovy 
Vary, KVK)

Jste pro obnovu historické Vřídelní kolonády architektů F. 
Fellnera a H. Helmera a pro ukončení oprav havarijního stavu 

současné Vřídelní kolonády z roku 1975?

12. - 13. 1. 
2018

9564       
(74,01%)

3098     
(23,97%)

Zubří                   
(Vsetín, ZLK)

12. - 13. 1. 
2018

1029    
(34,52%)

1904     
(63,87%)

Brušperk                 
(Frýdek - Místek, 

MSK)

Souhlasíte s tím, aby město Brušperk využívalo prostory 
stávající restaurace ND i k jiným účelům, např. pro potřeby 

společenských organizací nebo města Brušperk?

12. - 13. 1. 
2018

922      
(65,21%)

460     
(35,53%)

Česká Lípa       (Česká 
Lípa, LBK)

1. Souhlasíte s tím, aby Město Česká Lípa provedlo zásadní 
rekonstrukci a přestavbu budovy Jiráskova divadla?

28. 1. 2018    
8:00 - 18:00

2607      
(56,87%)

1819      
(39,68%)



270 29675 15,5% NE

271 5. - 6. 10. 2018 2340 50,3% ANO

21 (1,78%)

34 (2,89%)

272 3349 44,6% ANO

273 5. - 6. 10. 2018 8193 32,5% NE

Česká Lípa       (Česká 
Lípa, LBK)

28. 1. 2018    
8:00 - 18:00

2. Souhlasíte s tím, aby Město Česká Lípa vybudovalo 
moderní, bezbariérovou knihovnu v prostoru tzv. Tilie na 

Jeřábkově náměstí?

2185      
(47,67%)

2200 
(47,99%)

3. Souhlasítes tím, aby Město Česká Lípa rozšířilo stávající 
Sportareál a vybudovalo nerezový venkovní bazén s 
dohřívanou vodou o ploše 800 m2 v ulici Barvířská?

741   
(16,16%)

3710      
(80,93%)

4. Souhlasíte s tím, aby Město Česká Lípa vykoupilo od 
stávajícího vlastníka zbytek vyhořelého tzv. Kounicova domu 

v Berkově ulici a investovalo do jeho obnovy? 

2769  
(60,41%)

1640  
(35,78%)

5. Souhlasíte s tím, aby Město Česká Lípa koupilo bývalou 
rozhlednu Štěpánka na Špičáku a přilehlé pozemky?

1214   
(26,48%)

3139   
(68,48%)

Zdiby                  
(Praha - východ, STK)

1. Chcete, aby na území obce Zdiby (plocha Z19 územního 
plánu obce Zdiby) bylo vybudováno logistické a výrobní 

centrum GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE?

1139 
(96,77%)

2. Chcete, aby obec Zdiby a zastupitelstvo obce Zdiby ihned 
po vyhlášení výsledků referenda podnikly veškeré dostupné 

kroky, které zabrání na ploše Z19 (územního plánu obce 
Zdiby) vybudování logistického a výrobního centra 

GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE nebo komplexů 
podobné velikosti a charakteru?

1121 
(95,24%)

Jaroměřice nad 
Rokytnou           

(Třebíč, VYS)

Souhlasíte s vybudováním hlubinného úložiště vyhořelého 
paliva z jaderných elektráren na území našeho města?

16. 6. 2018   
9:00 - 18:00

31    
(2,01%)

1437  
(96,25%)     

městská část Brno - 
Nový Lískovec           

(Brno, JMK)

Souhlasíte, aby v Brně - Novém Lískovci v rámci lokality KV-II 
vznikly prostory k bydlení pro více jak 200 obyvatel?

433 
(16,26%)

2212 
(83,06%)



274 5. - 6. 10. 2018 5032 44,5% ANO

275 Souhlasíte, aby se obec Trubín připojila k městu Králův Dvůr? 5. - 6. 10. 2018 350 74,0% ANO

277 5. - 6. 10. 2018 1044 64,3% ANO

278 5. - 6. 10. 2018 7827 44,1% ANO

279 5. - 6. 10. 2018 700 57,0% ANO

280 5. - 6. 10. 2018 80008 14,9% NE

Hronov                   
(Náchod, HKK)

1. Souhlasíte s výstavbou nového městského úřadu v budově 
přístavby Jiráskova divadla?

484 
(21,62%)

1682 
(75,12%)

2. Souhlasíte s prodejem domu U Zeleného stromu, č. p. 4, 
náměstí Československé armády v Hronově?

261 
(11,66%)

1903 
(84,99%)

3. Souhlasíte s prodejem objektu radnice, č. p. 5, náměstí 
Československé armády v Hronově?

207 
(9,25%)

1965 
(87,76%)

Trubín            
(Beroun, STK)

74 
(28,57%)

182 
(70,27%)

Velký Beranov    
(Jihlava, VYS)

Požadujete, aby orgány obce Velký Beranov učinily v 
samostatné působnosti veškeré možné kroky (včetně 
schvalování územního plánu a jeho změn) k tomu, aby 

zabránily výstavbě průmyslových objektů na pozemcích parc. 
Č. 1373/1, 1385/1, 1386/1, 1389/12, 1405, 1406/1, 1406/2, 

1407/1 v katastrálním území Velký Beranovi, obec Velký 
Beranov?

417 
(62,15%)

250 
(37,26%)

Nové město nad 
Metují            

(Náchod, HKK) 

Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém 
dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD - pod 
Malecím - nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města 
žádaly u příslušných organizací ukončení prací na realizaci 
stavby přeložky 1/14 a v souladu se zákonnými postupy 

prosazovaly v městských, krajských i celostátních 
dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření 

jižního obchvatu Nového města nad Metují v trase Spy - 
Vladivostok - Osma - Nahořany?

1209 
(35,01%)

2116 
(61,28%)

Temelín             
(České Budějovice, 

JHČ)

Souhlasíte s výstavbou Víceúčelové sportovní haly (zimní 
stadion) v obci Temelín?

158 
(39,6%)

233 
(58,4%)

Liberec                   
(Liberec, LBK)

Souhlasíte s tím, aby město upravilo tarif hromadné dopravy 
tak, aby děti ve věku do 15 let a senioři nad 65 let měli MHD 

nejpozději od 1. 1. 2019 zdarma?

7381 
(62,12%)

4062 
(34,19%)



280 5. - 6. 10. 2018 80008 14,9% NE

281 5. - 6. 10. 2018 963 49,2% ANO 19 (4,01%)

282 5. - 6. 10. 2018 11108 21,5% NE

Liberec                   
(Liberec, LBK)

Souhlasíte s tím, aby město Liberec učinilo veškeré možné 
kroky ve své samostatné působnosti k regulaci hazardu tak, 

aby v Liberci bylo do konce roku 2019 max. 7 míst s tzv. živou 
hrou?

10167 
(85,57%)

1315 
(11,07%)

Souhlasíte s tím, aby město do konce roku 2018 koupilo 
liberecký zámek a přilehlý zámecký park za cenu max. 96,5 

mil. Kč?

6818 
(57,39%)

4157 
(34,99%)

Souhlasíte s tím, aby město obnovilo bývalý lesní amfiteátr 
v Lidových sadech?

8787 
(73,96%)

2563 
(21,57%)

Souhlasíte s tím, aby město vykoupilo od Povodí Labe hráz u 
Veseckého rybníku, tzv. Tajchu, a připravilo projekt citlivé 

revitalizace jeho okolí?

7818 
(65,80%)

3207 
(26,99%)

Horní Počaply     
(Mělník, STK)

Souhlasíte s výstavbou zařízení pro energetické využití 
odpadů ZEVO na území obce

Horní Počaply?

448 
(94,51%)

Poděbrady 
(Nymburk, STK)

Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Poděbrady v rámci 
samostatné působnosti podniklo veškeré kroky potřebné k 

zahájení výstavby areálu krytého plaveckého bazénu o délce 
25 m se šesti plaveckými drahami v městě Poděbrady?

1423 
(59,59%)

803 
(33,63%)

Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Poděbrady v rámci 
samostatné působnosti podniklo veškeré kroky potřebné k 
tomu, aby výstavba areálu krytého plaveckého bazénu byla 
zahájena nejpozději do dvou let od dne vyhlášení výsledků 
místního referenda a ukončena nejpozději do 5 let ode dne 

vyhlášení výsledků referenda?

1291 
(54,06%)

836 
(35,00%)



282 5. - 6. 10. 2018 11108 21,5% NE

283 43470 451 58,8% ANO

284 02.03.2019 159 69,2% ANO

285 09.03.2019 844 46,1% ANO

22.03.2019 1646 50,9% ANO

Poděbrady 
(Nymburk, STK)

Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Poděbrady v rámci 
samostatné působnosti podniklo veškeré kroky k tomu, aby 

součástí areálu krytého plaveckého bazénu byl také malý 
aquapark včetně bazénku pro nejmenší?

1240 
(51,93%)

884 
(37,02%)

Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Poděbrady v rámci 
samostatné působnosti podniklo veškeré kroky k tomu, aby 

soušástí areálu krytého plaveckého bazénu byla také 
relaxační část obsahující parní sauny, sauny, vířivky, perličky, 

trysky, chrliče a klidovou zónu?

1282 
(53,69%)

890 
(37,27%)

Čejov              
(Pelhřimov, VYS)

Místní referendum se týkalo otázky, zda si občané přejí 
pokračovat v rekonstrukci MŠ a ZŠ obce Čejov (přesné znění 

referendové otázky nebylo oznámeno).

133     
(50,18%)

121    
(45,66%)

Bačice                    
(Třebíč, VYS)

Souhlasíte se změnou územního plánu pro ZD Hrotovice na 
záměr vybudovat novou výkrmnu prasat s bioplynovou 

stanicí?

38     
(34,54%)

72      
(65,45%)

městský obvod Plzeň 
7 - Radčice       (Plzeň, 

PLK)

Souhlasíte s vybudováním sjezdu do Radčic z budoucího 
západního okruhu města Plzně?

170       
(43,70%)

214      
(55,01%)

Lešná                   
(Vsetín, ZLK)

1. Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Lešná schválilo 
připravovaný územní plán obce Lešná v podobě, která 

podmiňuje využití návrhových ploch výroby a skladování v 
průmyslové zóně nacházející se v obci Lešná v katastrálních 
územích Příluky a Lhotka nad Bečvou zpracováním územní 

studie? 

782        
(93,43%)

45        
(5,38%)



286

22.03.2019 1646 50,9% ANO

650 61,4% ANO

287 660 61,8% ANO

288 neoznámeno

289 05.10.2019 548 56,9% ANO

290 05.10.2019 220 76,4% ANO

Lešná                   
(Vsetín, ZLK) 2. Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Lešná schválilo 

připravovaný územní plán v podobě, která v návrhových 
plochách výroby a skladování v průmyslové zóně nacházející 
se v obci Lešná v katastrálních územích Příluky a Lhotka nad 
Bečvou neumožní výstavbu provozů těžkého průmyslu, jako 

jsou hutnictví, strojírenství, chemický průmysl a petrochemie 
včetně povrchových úprav, lisování a drcení materiálů a 

neumožní skládkování nebezpečných odpadů?

669        
(79,93%)

40     
(4,78%)

Měchenice        
(Praha-západ, STK)

Souhlasíte s výstavbou supermarketu společnosti Lidl v obci 
Měchenice na pozemcích mezi stavebninami Měchenice, 

ulicí Spojovací a Hlavní?

24. - 25. 5. 
2019

245      
(61,40%)

137      
(34,33%)

Lovčice        
(Hodonín, JMK)

Jste pro rekonstrukci silnice III/4301 průtahu obcí - výměnu 
stávajících živičných kostek a konstrukčních vrstev vozovky 

za nový asfaltový povrch vč. obrub?

24. - 25. 5. 
2019

253      
(62,01%)

149        
(36,52%)

Holubice               
(Vyškov, JMK)

24. - 25. 5. 
2019

Chvalíkovice (Opava, 
MSK)

Souhlasíte s výstavbou obecní centrální čističky odpoadních 
vod a s vybudováním související oddělené kanalizace v obci 

Chvalíkovice?

229    
(73,39%)

67    
(21,47%)

Bělá                     
(Opava, MSK)

Má obecní zastupitelstvo dát souhlas v územním a stavebním 
řízení k umístění a provedení stavby kravína v lokalitě VA 205 

v k. ú. Bělá u Staré Paky?

84         
(50%)

84      
(50%)



291 04.10.2019 252 60,3% ANO

292 01.11.2019

293 08.11.2019

Aktualizováno k 9. 10. 2019

Potůčky       (Karlovy 
Vary, KVK)

Souhlasíte s přestavbou stávajícího objektu areálu bazén 
Potůčky čp. 160 na pozemku st.p.č. 400 v k.ú. Potůčky na 
společenské a sportovní centrum pro děti a veřejnost (s 

využitím zejména jako tělocvična a šatny pro děti ZŠ a MŠ 
Potůčky, krizové centrum, společenské a sportovní prostory) 
namísto znovuotevření areálu bazénu v této stavbě, který byl 
uzavřen ke dni 31.12.2015 a o jehož znovuotevření rozhodlo 

místní referendum dne 8.8.2017?

104       
(68,42%)

42       
(27,63%)

Potštejn        
(Rychnov nad 
Kněžnou, HKK)

Jsem pro výstavbu multifunkčního objektu s hasičskou 
zbrojnicí dle schválené projektové dokumentace a vydaného 
stavebního povolení na akci "Výstavba hasičské zbrojnice a 

obecního sálu v Potštejně".

Litoměřice 
(Litoměřice, ÚSK)

Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily 
jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování 

nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv subjekt, který není ve 
výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly 

nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti 
Nemocnice Litoměřice, a.s., ve výhradním vlastnictví státu, 

kraje či obce?

1 K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň poloviny oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.                     Novela zák. č. 22/2004 Sb. 
snižuje od 1. 7. 2008 účast na 35%.  

2 Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily.                  Od 1. 7. 2008 na základě výše 
zmíněné novely rozšiřuje podmínku závaznosti o alespoň 25% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.



2 Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily.                  Od 1. 7. 2008 na základě výše 
zmíněné novely rozšiřuje podmínku závaznosti o alespoň 25% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

3Jde-li o místní referendum, v němž se rozhoduje o oddělení části obce nebo o sloučení obcí, anebo o připojení obce k jiné obci, je rozhodnutí přijato, jestliže pro ně hlasovala 
nadpoloviční většina oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob.

Seznam zkratek: PHA (hl. m. Praha); STČ (Středočeský kraj); JHČ (Jihočeský kraj); PLK (Plzeňský kraj); KVK (Karlovarský kraj); ÚSK (Ústecký kraj); LBK (Liberecký kraj); HKK 
(Královéhradecký kraj); PAK (Pardubický kraj); VYS (Kraj Vysočina); JHM (Jihomoravský kraj); OLK (Olomoucký kraj); ZLK (Zlínský kraj); MSK (Moravskoslezský kraj); MČ (Městská část); 
SM (staturární město)



NE

MÍSTNÍ REFERENDA V ČESKÉ REPUBLICE                                                                                                                                                                                                                    

závaznost2 
(min. počet 
hlasů pro 

závaznost)

ANO         
(46)

ANO         
(100)

Ad 1) ANO 
Ad 2) ANO 

(370)

ANO       
(103)

ANO       
(315)



NE

ANO        
(443)

ANO         
(65) 

ANO         
(42)

ANO         
(37)

ANO         
(16)



NE

ANO             
(1 064)

ANO         
(91)

ANO         
(76)

ANO         
(47)

ANO        
(371)

ANO         
(39)



ANO       
(199)

ANO       
(205)

ANO         
(59)

ANO         
(72)

ANO       
(103)

ANO         
(61)

ANO       
(114)

ANO         
(58)



NE

ANO       
(461)

ANO       
(138)

ANO         
(20)

ANO         
(46)

ANO       
(117)

ANO       
(163)



NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO         
(55)



NE

neoznámeno

ANO        
(108)

ANO          
(48)

ANO         
(45)

ANO         
(61)



NE

NE

NE

NEPŘIJATO3 

(397)

ANO       
(263)

ANO       
(127)

ANO       
(813)



neoznámeno

ANO       
(114)

ANO       
(480)

ANO         
(28)

ANO      
(1885)

ANO         
(39)

ANO       
(458)



NE         (126)

ANO         
(33)

NE                
(183)

ad 1) NE     
ad 2) ANO  

(326)

NE         
(1566)

ANO       
(190)



NE           
(496)

ANO         
(68)

ANO       
(162)

ANO       
(121)



ad 1) ANO 
ad 2) ANO 
ad 3) ANO 

(172)

NE           
(391)



ad 1) ANO 
ad 2) ANO 

(78)

ANO       
(197)

NEPŘIJATO3 
(768)        

ANO         
(44)

ANO       
(156)

ANO       
(281)

ANO         
(37)



NE         (956)

neoznámeno

NE           
(1345)

NE           
(194)

NE          
(1428)

ad 1) ANO 
ad 2) ANO 

(29)

ANO         
(58)



ANO         
(67)

ad 1) ANO 
ad 2) ANO 

(94)

ad 1) ANO 
ad 2) ANO 

(83)

ANO         
(21)

ad 1) ANO 
ad 2) ANO 

(113)

NEPŘIJATO3 

(436)

Ad 1) ANO 
Ad 2) ANO 

(228)



Ad 1) ANO 
Ad 2) ANO 

(63)

Ad 1) ANO 
Ad 2) ANO 

(156)

ANO       
(645)

NE         
(1063)

Ad 1) ANO 
Ad 2) ANO 

(123)

ANO         
(81)

ANO         
(79)



neoznámeno

Ad 1) ANO 
Ad 2) ANO 

(293)

Ad 1) ANO 
Ad 2) ANO 

(199)

ANO         
(89)

Ad 1) ANO 
Ad 2) ANO 

(356)

ANO       
(159)

ANO            
(9)



NE 

Ad 1) ANO 
Ad 2) ANO 
Ad 3) ANO 
Ad 4) ANO 

(504)

Nepřijato3           

    (445)

ANO         
(35)

ANO       
(219)

ANO       
(660)



NE

ANO         
(70)

ANO       
(269)

ANO         
(79)

ANO       
(279)

ANO        
(521)

ANO       
(434)

Ad 1) ANO 
Ad 2) ANO 

(100)



Ad 1) ANO 
Ad 2) ANO 

(201)

ANO         
(47)

Ad 1) NE    
Ad 2) ANO 

(52)

NE3           
(746)

ANO (442)

Ad 1 a 2) 
ANO (125)

Ad 1) ANO3 
(710)           
Ad 2) ANO3 

(809)



ANO       
(116)

ANO       
(188)

ANO       
(405)

ANO         
(45)

ANO       
(331)

ANO       
(211)



ANO       
(303)

ANO       
(156)

ANO         
(99)  Zrušeno 

KS  v Brně 

ANO       
(773)

ANO       
(166)

NE3         
(956)

ANO         
(77)

ANO       
(113)



ANO        
(130)



neoznámeno

neoznámeno

neoznámeno

ANO



ANO         
(38)

ANO             
(6 044)

ANO       
(177)

ANO   
(33233)

ANO             
(2 884)

ANO       
(665)

ANO       
(344)

ANO         
(81)

NE             
(66)



ANO        
(804)

NE         
(1767)

ANO       
(593)

NE         
(1232)

NE             
(36)

NE           
(989)



NE       
(17829)

ANO        
(130)

NE        
(2341)

ANO          
(57)

NE      
(20126)

NE            
(337)

ANO          
(82)



ANO        
(183)

ANO        
(602)

ANO     
(3311)

ANO        
(312)

ANO        
(314)

ANO        
(101)

ANO        
(199)

ANO          
(32)



Neoznámeno

ANO        
(753)

ANO         
(87)

ANO       
(166)

ANO         
(79)

ANO         
(68)



ANO       
(164)

NE       
(19828)

ANO         
(81)



NE        
(7631)

NE          
(422)

NE        
(1883)

ANO       
(183)



ANO         
(43)

NE          
(631)

NE          
(207)

NE      
(19700)

NE         
(2422)       

ANO          
273        



NE      
(13290)

NE        
(1784)



NE      (1529)

Neoznámeno

ANO       
(157)

ANO     
(1738)

ANO     
(4188)

ANO       
(153)



NE      
(20374)

NE          
(146)

NE        
(4122)



NE      
(18734)

ANO         
(92)

NE        
(2908)



NE (6910)

NE (522)

ANO       
(808)



NE (15601)

ANO       
(150)

NE        
(1797)



NE       
(76746)

NE          
(148)



ANO  (76)

ANO      (284)



ANO       (25)

ANO      (275)

ANO      (149)

NE          
(600)

ANO            
(71)



ANO         
(92)

ANO       
(123)

ANO          
(49)

NE       
(21599)



NE (2801)

NE       
(21599)

NE                 
(62)

ANO            
(82)      

ANO        
(1197)



NE (5116)

ANO         
(169)

ANO         
(60)



ANO     (260)

ANO      (172)

ANO     (181)

ANO          
(203)

ANO      
(1017)

ANO         
(43)

ANO        
(744)



ANO (879)

ANO      (110)

neoznámeno

neoznámeno

ANO        
(744)



ANO        
(106)

ANO      
(1344)   

NE         
(1123)



NE

ANO  (36)

neoznámeno

ANO (64)

neoznámeno

hlasování neplatné

NE        
(1726)

ANO        
(1018)

ANO       
(1123)



ANO      (525)

NE (2344)

ANO       
(176)      

ANO       
(175)



ANO (84)

ANO       
(9012)



ANO      (332)

neoznáme- 
no



ANO      (332)

NE       (7419)

NE        
(9441)

ANO      
(1125)

ANO       
(806)



NE       (7419)

ANO         
(585)

ANO        
(838)

NE              
(2049)



ANO (1957)

ANO               
(1258)

ANO            
(88)

ANO             
(261)

ANO              
(175)

NE               
(20002)



NE               
(20002)

ANO           
(241)

NE           
(2777)



ANO      (40)

ANO      (211)

NE           
(2777)

ANO        
(113)

ANO          
(412)



ANO      (163)

neoznámeno

NE           (55)

ANO          
(412)

ANO       
(165)

ANO           
(137)



ANO      (63)

Aktualizováno k 9. 10. 2019

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň poloviny oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.                     Novela zák. č. 22/2004 Sb. 

Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily.                  Od 1. 7. 2008 na základě výše 



Jde-li o místní referendum, v němž se rozhoduje o oddělení části obce nebo o sloučení obcí, anebo o připojení obce k jiné obci, je rozhodnutí přijato, jestliže pro ně hlasovala 

HKK 
(Městská část); 


	List1

