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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění.
Vážená paní magistro,
dne 11. 2. 2019 byla Magistrátu města Liberec doručena Vaše žádost o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Předmětem Vaší žádosti jsou informace a dokumenty, vztahující se k místnímu referendu,
které se ve statutárním městě Liberec konalo ve dnech 5. a 6. 10. 2018.
Na základě předmětné žádosti Vám tímto sdělujeme:
K bodu č. 1 v žádosti – místní referendum bylo projednáváno na 14. a 16. zasedání Rady
města Liberec a na 8. a 10. zasedání Zastupitelstva města Liberec. Zápisy z jednání orgánů
obce jsou v plném znění dostupné na adrese: https://podklady.liberec.cz/. Informace
předkládané radě města a zápisy ze zasedání orgánů města k bodům vztahujícím se přímo
k místnímu referendu viz příloha č. 1 až 5.
K bodu č. 2 v žádosti – usnesení přijatá na jednotlivých zasedání orgánů města jsou dostupná
také na adrese: https://podklady.liberec.cz/ . Usnesení rady města č. 1118/2018, č. 1119/2018
a č. 1120/2018 a usnesení zastupitelstva města č. 230/2018, vztahující se k místnímu
referendu jsou uvedena v příloze č. 6 tohoto dokumentu.
K bodu č. 3 v žádosti – Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci dne
14. září 2018 přijal usnesení (č. j. 64 A 10/2018 – 45), kterým vyhlásil konání místního
referenda na území statutárního města Liberec ve dnech 5. a 6. října 2018.
K bodu č. 4 v žádosti – kopie návrhu přípravného výboru na konání místního referenda
s anonymizovanými osobními údaji viz příloha č. 7. Návrh po předchozí dohodě s žadatelkou
neobsahuje podpisovou listinu.
K bodu č. 5 v žádosti – zmocněnec přípravného výboru byl vyzván Magistrátem města
Liberec k odstranění nedostatků v podaném návrhu na konání místního referenda. Důvodem
byl chybějící údaj o odhadu nákladů spojených s realizací rozhodnutí přijatého v referendu
a způsobu jejich úhrady u otázky č. 5, nesprávný osobní údaj člena přípravného výboru
a nedostatečný počet platných podpisů na předložené podpisové listině.
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K bodu č. 6 v žádosti – náklady spojené s realizací místního referenda činily
1 726 946, 48 Kč.
K bodu č. 7 v žádosti – v souvislosti s místním referendem došlo ke spáchání přestupků dle
§ 56 odst. 1) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů,
v platném znění (dále jen „zák. o místním referendu“). Za spáchání přestupků byl uložen
správní trest – napomenutí.
K bodu č. 8 v žádosti – Přípravný výbor podal dne 27. 8. 2018 ke Krajskému soudu v Ústí
nad Labem – pobočka v Liberci dle ustanovení § 57 odst. 1 písm. a) zák. o místním referendu,
návrh na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky. Dále byl
přípravným výborem podán dne 7. 9. 2018 návrh na vyhlášení místního referenda soudem dle
ustanovení § 57 odst. 1 písm. b) zák. o místním referendu. Na základě návrhů byla Krajským
soudem v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci přijata Usnesení č. j. 64 A 9/2018 – 26 a č. j.
64 A 10/2018 – 45. Výše uvedené dokumenty viz příloha č. 8 až 11.
K bodu č. 9 v žádosti – návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo rozhodnutí v místním
referendu podán nebyl.
K bodu č. 10 v žádosti – místní referendum se konalo zároveň s volbami do zastupitelstev
obcí ve dnech 5. a 6. října 2018. V souladu s příslušnými právními předpisy probíhalo
hlasování k místnímu referendu v jiných hlasovacích místnostech než hlasování k volbám do
zastupitelstev obcí.
K bodu č. 11 v žádosti – referendum nebylo platné (celkem se zúčastnilo 14,8 %
oprávněných osob).
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