Referendum o odtržení místní části Poličná vyhlášeno na 21. dubna 2012
Zastupitelstvo města přijalo dne 26.1.2012 následující usnesení:
Zastupitelstvo města
1) rozhodlo o vyhlášení místního referenda na základě návrhu přípravného výboru a v souladu
se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, na území města Valašské Meziříčí, místní části Poličná (katastrální území
Poličná, č. 725455) o otázce: „Souhlasíte s oddělením místní části Poličná od města Valašského
Meziříčí a vznikem samostatné obce Poličná?"
2) bere na vědomí odůvodnění uvedené v návrhu přípravného výboru, („Správa, která je co
nejblíže místu občanům, poskytuje lepší záruku, že obec, v níž žijí, se skutečně stane „jejich
obcí.“ Bude se tak odpovědně přistupovat k potřebám občanů a jejich dětí. Problémy se budou
řešit bez odkladů, neboť i představitelé obce budou přímo v místě trvale žít a budou tedy
přísněji podrobeni jejich demokratické kontrole.“)
3) bere na vědomí odhad nákladů přípravného výboru, spojený s provedením místního
referenda ve výši 100.000 Kč a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu v uvedené
výši, hrazených z rozpočtu města,
4) stanoví den konáni místního referenda na 21. dubna 2012 od 8.00 hodin do 20.00 hodin,
5) stanoví výši odměny za výkon funkce člena okrskové a místní komise 800 Kč a předsedy
komise 1200 Kč.
Z důvodové zprávy:
Na základě bezvadného návrhu přípravného výboru bylo povinností zastupitelstva vyhlásit
referendum o oddělení místní části Poličná.
Zákony související s přípravou referenda a osamostatněním obce:
 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) § 21 a násl.,
 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
Základní data Poličná:
Počet oprávněných osob (voličů) - 1421 (§55 zákona 22/2004 Sb.)
Návrh přípravného výboru na konání místního referenda:
Dne 14. 12. 2011 Odbor EO, OP, CD obdržel „Neúplný návrh přípravného výboru na konání
místního referenda na území části obce Valašské Meziříčí – Poličná“. Návrh podpořilo svým
podpisem na 58 podpisových arších (listinách) 795 osob, kdy po kontrole bylo možno
započítat pouze – 762 osob což je dostatečné množství oprávněných. Podpisové listiny jsou k
nahlédnutí na odb. EO, OP a CD.

Navržená otázka přípravného výboru:
„Souhlasíte s oddělením místní části Poličná od města Valašské Meziříčí a vznikem
samostatné obce Poličná?"
Dle zákona č. 22/2004 Sb. , o místním referendu a o změně některých zákonů, návrh spolu s
přílohou předkládá přípravný výbor městskému úřadu, který posoudí předložený návrh ve
lhůtě do 15 dnů ode dne jeho podání.
Z „Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda..“ byly k přezkoumání
předloženy 14.12. 2011 pouze „podpisové listiny na podporu …“ a dne 21.12. 2011 bylo
doplněno podání o „Návrh přípravného výboru na vyhlášení referenda o oddělení místní části
Poličná od Města valašské Meziříčí.“ Což bylo v souladu s ustanoveními zákona o místním
referendu neboť právě byla prováděna kontrola doložených skutečností. Byly zjištěny dílčí
nedostatky, které na základě výzvy Odb. EO, OP a CD ze dne 27.12. 2011 byly zmocněncem
přípravného výboru opraveny dne 28.12. 2011 v souladu se zákonem 22/2004 Sb., čímž je
možno považovat podání – jako podání bez nedostatků.
Jednalo se tedy dle zákona o bezvadný návrh přípravného výboru, který dle zákona předloží
rada města k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. Rada města návrh
projednala dne 10.1.2012.
Zastupitelstvo města může rozhodnout o konání místního referenda prostou většinou hlasů
všech členů zastupitelstva. V usnesení o vyhlášení místního referenda se uvedou náležitosti
podle § 10 odst. 1 písm. a) až d). Rovněž zastupitelstvo stanoví výši odměny maximálně ve
výši jedné pětiny minimální mzdy určené zvláštním právním předpisem pro předsedu komise a
jedné sedminy pro člena komise. (§27 Zákona 22/2004 Sb., o místním referendu)
Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města a orgány města závazné.
Přípravný výbor (11 členný) navrhuje uskutečněni referenda o oddělení místní části Poličná
na den 10. března 2012 tak, aby k 1. lednu 2013 mohla vzniknout nová obec Poličná. Dle
zákona se hlasování v místním referendu koná v jednom dni a nejpozději do 90 dnů po dni
jeho vyhlášeni. (tedy nejpozději 25. dubna) Dnem vyhlášeni místního referenda je první den
vyvěšení usnesení zastupitelstva města na úřední desce.
Oddělení části obce lze provést jen k počátku kalendářního roku. Návrh na oddělení části obce
musí být podán krajskému úřadu nejpozději do 30. června předchozího kalendářního roku.

Poznámky
Odděleni části obce (na základě kladného výsledku místního referenda)
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 nadpoloviční
většina oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob. (§ 48 odst. 3 zákona o
místním referendu)

O oddělení části obce rozhoduje krajský úřad v přenesené působnosti na návrh obce, který podá
obec na základě kladného výsledku místního referenda do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků
místního referenda.
Výtah ze zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
§ 21
(1) Část obce, která se chce oddělit, musí mít samostatné katastrální území sousedící
nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem a tvořící souvislý územní celek; po
oddělení musí mít alespoň 1 000 občanů. Stejné podmínky musí splňovat i obec po oddělení
její části. S oddělením části obce musí vyslovit souhlas v místním referendu občané žijící na
území té části obce, která se chce oddělit.
(2) V té části obce, která se chce oddělit, ustaví občané obce přípravný výbor. Přípravný
výbor tvoří oprávněný občan a jeho zástupci. Lze ustavit pouze jeden přípravný výbor. Počet
členů přípravného výboru je lichý a tvoří jej nejméně tři členové. Členem přípravného výboru
může být jen občan obce, který má trvalý pobyt v té části obce, která se chce oddělit.
(3) Přípravný výbor
a) navrhuje uspořádání místního referenda o oddělení části obce a podílí se na jeho přípravě a
provedení,
b) podílí se na přípravě návrhu na oddělení části obce,
c) jedná za nově vznikající obec při uzavírání dohody o rozdělení majetku,
d) je účastníkem řízení o oddělení části obce; nemůže však podat návrh na oddělení části obce
krajskému úřadu.
§ 22
(1) O oddělení části obce rozhoduje krajský úřad v přenesené působnosti na návrh obce,
který podá obec na základě kladného výsledku místního referenda konaného v té části obce,
která se chce oddělit. Nepodá-li obec návrh do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků místního
referenda nebo jestliže v návrhu na oddělení části obce provede změny, které jsou v rozporu s
rozhodnutím přijatým v místním referendu, může tak učinit kterýkoliv občan obce.
(2) Návrh na oddělení části obce musí obsahovat
a) den, měsíc a rok, ke kterému se část obce odděluje,
b) vymezení území nově vznikající obce po oddělení části obce výčtem jejích katastrálních
území včetně příslušných mapových podkladů,
c) počet občanů obce ke dni podání návrhu na oddělení její části, jakož i počty občanů obce v
jednotlivých částech, které se mají oddělit,
d) rozdělení výnosu daní v poměru podle počtu obyvatel původní a nově vzniklé obce do doby,
než bude stanoveno procento, kterým se na výnosech daní podílí nově vzniklá obec.
(3) Součástí návrhu na oddělení části obce je písemná dohoda obce a přípravného

výboru o rozdělení majetku obce mezi původní obec a nově vzniklou obec, bylo-li této dohody
dosaženo.
(4) Nedohodne-li se obec a přípravný výbor o rozdělení majetku obce jinak, rozdělí se
majetek obce mezi původní obec a nově vzniklou obec tak, že
a) vlastnické právo k nemovitostem, včetně jejich příslušenství, jakož i věcná práva k věcem
cizím a závazky váznoucí na nemovitostech, přecházejí na tu obec, na jejímž území se
nemovitost nachází; pro přechod vlastnického práva k nemovitostem je rozhodný stav ke dni
konání místního referenda o oddělení části obce,
b) v poměru podle počtu obyvatel původní obce a nově vzniklé obce přecházejí na nově
vzniklou obec movité věci, s výjimkou příslušenství nemovitostí, finanční prostředky, závazky,
podíly na právnických osobách založených obcí a ostatní práva.
(5) Krajský úřad svým rozhodnutím schválí návrh obce na oddělení její části, jsou-li
splněny všechny podmínky stanovené zákonem.
(6) Rozhodnutí o oddělení části obce musí obsahovat náležitosti stanovené v odstavci 2.
Rozhodnutí obsahuje též schválení dohody podle odstavce 3, bylo-li této dohody dosaženo.
Opis pravomocného rozhodnutí zašle krajský úřad Ministerstvu vnitra, Ministerstvu financí,
Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu, příslušnému katastrálnímu úřadu a
finančnímu úřadu.
(7) Majetek uvedený v odstavci 4 na nově vzniklou obec přechází dnem vzniku této
obce. Nebylo-li dosaženo dohody podle odstavce 3, může nově vzniklá obec podat žalobu k
soudu na určení, který majetek uvedený v odstavci 4 písm. b) na ni přešel.
(8) Řízení o oddělení části obce ukončené pravomocným rozhodnutím nelze obnovit a
pravomocné rozhodnutí o oddělení části obce nelze přezkoumat ve správním řízení.
(9) Po vyhlášení výsledků místního referenda obec požádá Ministerstvo vnitra o souhlas
s názvem nově vznikající obce.

