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Vážení starostové, vážení představitelé obcí, 
 

do rukou se Vám dostává  příručka pro organizování místních referend 
k otázce možné výstavby americké základny v ČR. 

Tato otázka se stala jedním z nejdůležitějších celospolečenských témat. 
Mnozí jsou přesvědčení, že otázka radaru je již vyřešena. Není to tak. 
V USA na vládní i mimovládní úrovni stále existuje mnoho lidí, kteří o 
zřízení základny v České republice usilují. Navíc i u nás je část politické 
reprezentace odhodlána výstavbu základny povolit. Podle našich analýz a 
podkladů probíhá příprava k realizaci vybudování základny. 

Na druhé straně se již tři roky staví více jako 70% občanů proti tomuto 
plánu. Ještě více z nich žádá celostátní referendum o základně. Bohužel 
zákon o všeobecném referendu dosud neexistuje. Jedinou šancí, jak se 
mohou občané přímo k otázce základny vyslovit, jsou místní referenda. 
V Brdech, kde by měla vojenská základna stát, již řada takovýchto referend 
proběhla. Vybudování základny se ale týká celé země.  

Obracíme se proto na Vás, abyste dali občanům možnost rozhodnout ve 
své obci. Vyhlaste místní referendum v době konání předčasných voleb do 
PSP ČR. V ten den bude zaručena dostatečná účast a zároveň Vám to 
umožní snížit finanční náklady na minimum. Ukažte, že demokracie je u 
nás doma.  

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Jsme 
v kontaktu s těmi starosty, kteří již ve svých obcích referenda realizovali. 
Rádi Vám pomůžeme.  

 
za Iniciativu Ne základnám, 
mluvčí Jan Májíček a Jana Glivická 
 
 
 



4 
 

 

Plán am
erické radarové základny v B

rdech 



5 
 

Jak postupovat?  
 
Na základě tohoto zpracovaného organizačního materiálu byla již 
vyhlášena místní referenda v řadě obcí ČR. Zákonné podklady k vyhlášení 
místního referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb. Předkládáme Vám, jak v 
jednotlivých krocích místní referendum v obci uspořádat. Tento 
organizační materiál je zpracován pro vyhlášení místního referenda na 
základě usnesení zastupitelstva obce, nebo zastupitelstva statutárního 
města.  
 
Vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva obce nebo 
zastupitelstva statutárního města je platné přijatém usnesením na svolaném 
zasedání zastupitelstva obce a to hlasováním prostou většinou všech členů 
zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města. 
 
Posloupnost kroků k vyhlášení místního referenda 
 
1) Oznámit členům zastupitelstva obce termín konání jednání zastupitelstva 
obce s jediným bodem programu -  vyhlášení  místního referenda k otázce:  
    „Souhlasíte s vybudováním radarové základny Spojených států 
amerických v ČR, umístěné na území Vojenského újezdu Brdy ?“  
    Zastupitelstvo obce svolá starosta.   
 
2) Na svolaném jednání zastupitelstva obce s bodem programu vyhlášení 
místního referenda:  

a) hlasovat o otázce, která je důvodem vyhlášení místního 
referenda  
b) stanovit termín konání místního referenda 
c) stanovit odhad nákladů na vyhlášení místního referenda           
d) rozhodnout, zda jmenování členů komise a zapisovatele provede 
starosta, nebo zastupitelstvo obce 
e) z jednání pořídit zápis s usnesením zastupitelstva obce k bodům 
a), b), c) 
f) rozhodnutí o vyhlášení místního referenda neprodleně vyvěsit na 
dobu 15 dnů na úřední desku obecního úřadu 

 
Vzor zápisu z jednání zastupitelstva obce a přijatého usnesení v příloze č.1 
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3) Zápis ze zasedání zastupitelstva obce včetně otázky, o které se bude v 
místním  referendu hlasovat zaslat na Ministerstvo vnitra ČR,  fax: 
974816820, e-mail: ovs@mvcr.cz 
 
4) Starosta ustanoví počet členů místní komise pro vyhlášené místní 
referendum. Vzor zápisu o ustanovení místní komise v příloze č.2 
 
5) Jmenování členů komise a jmenování zapisovatele starostou ( 
zastupitelstvem ) obce, složení slibu zapisovatele a členů komise 
Vzor jmenování členů komise uvedeno v příloze č.3 
Vzor jmenování zapisovatele je uvedeno v příloze č.4 
 
6) Provedení slibu zapisovatele a členů komise starostovi obce 
Vzor  slibu zapisovatele a čelenů místní komise pro místní referendum v 
příloze č.5 
 
7) Starosta zajistí první svolání místní komise pro místní referendum, na 
kterém si členové komise vylosují předsedu. Z losování předsedy se pořídí 
zápis. Vzor zápisu z vylosování předsedy místní komise pro místní 
referendum v příloze č.6 
 
8) Předání hlasovacího seznamu oprávněných osob místní komisi pro 
místní referendum. Předpokládaný termín konání místního referenda bude v 
některém ze dnů pořádaných mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny 
ČR a seznam oprávněných osob bude totožný. 
 
9) Zápis z proběhlého místního referenda k položené otázce 
Vzor zápisu v příloze č.7 
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Časový harmonogram k zajištění místních referend 
k otázce: 

 
„Souhlasíte s vybudováním radarové základny Spojených států 
amerických v ČR, umístěné na území Vojenského újezdu Brdy?“  

 
Předložený časový  harmonogram vychází z předpokládaného 
usnesení zastupitelstva obce o konání místního referenda  dne 9.10. 
2009 tj. v prvním dnu konání mimořádných parlamentních voleb 
do parlamentu ČR. 
 
Zveřejnění o svolání zastupitelstva obce starostou obce:                                                                                              

3.08.2009 
                            
Jednání zastupitelstva obce svolané starostou obce k vyhlášení 
místního referenda:                                               

17.08.2009 
 
Odeslání zápisu ze zasedání zastupitelstva obce a přijatého usnesení  
na MVČR:  

17.08.2009 
 
Ustanovení počtu členů místní komise, zapisovatele  
pro vyhlášené místní referendum (termín musí být dodržen):                                                               

do 13.09.2009            
 
Zajištění složení slibu zapisovatele a členů pro vyhlášené místní 
referendum (termín musí být dodržen):   

do 16.09.2009 
 
Svolání starostou první jednání místní komise pro místní referendum 
a losování předsedy (termín musí být dodržen): 

do 1.10.2009 
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Příloha č.1 
 
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 
...........................................................  dne …….. 2009: 
 
Přítomní zastupitelé:  
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
 
Volba návrhové komise:                          ….      hlasů pro.  
Volba ověřovatelů zápisu:                       ….      hlasů pro.  
 
Bodem programu je projednat vyhlášení místního referenda o umístění 
amerického radaru v ČR,  Vojenský újezd Brdy 
 
a)  upřesnit termín konání na  9.10.2009 
b) definovat a schválit otázku, ke které je vyhlášeno místní referendum  
 
 Bylo rozhodnuto:  
1.  Zastupitelstvo obce vzhledem k zákonu č.22/2004 Sb. stanoví konání 
místního referenda obce ………….........................… na  sobotu  9.10.2009, 
čas konání od 14,00 do 18,00 hodin . 
                                                                        ....  hlasů pro. 
2.  Zastupitelstvo obce  stanovilo pro vyhlášení místní referenda jedinou 
otázku a to:  
    „Souhlasíte s vybudování radarové základny Spojených států 
amerických v ČR, umístěné na území Vojenského újezdu Brdy?“  
                                                                     .....  hlasů pro. 
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Usnesení:  
 
Obecní zastupitelstvo obce 
…….........................................................................................na svém  
zasedání dne ……….2009 
 
schvaluje toto usnesení : 
 
Termín konání místního referenda, usnesením zastupitelstva obce ze 
dne ……..  2009 vyhlášeného obcí ……….................  
........................................................ se stanovuje na den 9.10.2009. 
Hlasování je stanoveno na dobu od 14,00 do 18,00 hodin. 
 
Podle zákona č. 22/2004 Sb., § 10 odst. 1, písm. a) až d) je 
povinností obce vypsat: 
 
a)  Územím, na němž se bude konat místní referendum, je obec 
…………............................................... Hlasování se bude konat v 
místnosti obecního úřadu ...................................................................... 
označené  "místní referendum "  
 
b) Jediná otázka pro toto místní referendum je: „Souhlasíte s 
vybudování radarové základny Spojených států amerických ve ČR, 
umístěné na území Vojenského újezdu Brdy ? “ 
 
c) Odůvodnění návrhu:  
Obyvatelé obce jsou znepokojeni záměrem umístit radarovou 
základnu Spojených států amerických v ČR a mají oprávněné 
podezření na rizika z toho plynoucí. Zařízení neslouží a ani na 
základě zeměpisné polohy není schopno sloužit a plnit funkci obrany 
Evropy proti případnému útoku směřovanému na Evropu. Své 
opodstatnění nenaplňuje ani při obraně   území Spojených států 
amerických,  protože uváděné důvody o nutnosti vybudování této 
základny  jsou hypotetické, nedůvěryhodné a tuto skutečnost  
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dokazuje vyhlášení války Iráku z důvodu údajné existence zbraní 
hromadného ničení, které nikdy na území  Iráku neexistovaly. 
Budování radaru v ČR a umístění antiraket v Polsku vyvolávají již 
dnes reakce Ruska, v budoucnu může být realizace záměru počátkem 
nového kola horečného zbrojení a nedůvěry, vyostření 
mezinárodních vztahů a vzniku napětí.  Vzhledem k existenci 
balistických raket dlouhého doletu v Evropě, existuje doposud účinné 
monitorování tohoto vojenského zbrojního arzenálu a tím i obrana 
území Spojených  
států amerických. Budování radarové základny v ČR tak nemá opět 
své opodstatnění, pokud není jeho výstavba motivována jiným 
záměrem.  Občané obce mají oprávněné obavy, že snaha o 
vybudování radarové základy v ČR je součástí nového 
geopolitického řešení a mocenských vlivů v Evropě a na středním 
východě.          
 
Místní referendum dává občanům možnost vyjádřit závazný postoj 
obce a prosadit neoddiskutovatelné právo chránit své zdraví své 
domovy, mimo jiné i podle ustanovení článku 35 odstavce 1) Listiny 
základních práv a svobod:  
 
1)Každý má právo na příznivé životní prostředí. 
2)Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní 
prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad 
míru stanovenou zákonem. 
  
d) Odhad nákladů a způsob jejich úhrady: 
Náklady místního referenda byly, včetně odměn komise, vypočteny 
na celkem ca 3 100.- kč. Odměna členům místní komise byla 
stanovena na 500.- Kč, předsedovi komise na 600.- Kč, podle 
zvláštního právního předpisu. Úhrada bude provedena z rozpočtu 
obce, z kapitoly vnitřní správy.  
 
/JMÉNO/, starosta:….................( podpis ) ........ 
 



11 
 

 /JMÉNO/, místostarostka:…( podpis )…… 
 
 
Ověřovatelé: ………………       
                       
                      .……………… 
 
Vyhlášení místního referenda vyvěšeno: ……...2009                                                                      
Sejmuto: ……….2009 
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Příloha č.2 
 
Hlavička obce…… 
 
 
Stanovení počtu členů místní komise: 
 
 
Na základě zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně 
některých zákonů, § 21, odstavce 2),  
 
stanovuji počet členů místní komise pro místní referendum, konané 
dne ……..2009 v obci Dolní Horní,  
  
na ……..členy, tj. zapisovatel a ….. členové komise. 
 
 
 
 
 
/JMÉNO/ 
starosta obce  
 
…………………………. 
 
 
 
 
 
V /JMÉNO OBCE/ dne ……..2009 
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Příloha č.3 
 
 
Starosta obce ( nebo zastupitelstvo obce ) 
.................................................................................. 
 
 
 
 
Paní 
/JMÉNO/ 
/ADRESA/ 
 
 
Starosta obce ( nebo zastupitelstvo obce) Vás jmenuje členem místní  
komise v /JMÉNO OBCE/ pro místní referendum, konané dne 
9.10.2009. 
 
 
 
 
 
 
V /JMÉNO OBCE/dne ………2009 
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Příloha č.4 
 
 
Starosta obce ( nebo zastupitelstvo obce ) 
........................................................................................................... 
 
 
 
Paní 
/JMÉNO/ 
/ADRESA/ 
 
 
 
 
 
Starosta obce ( nebo zastupitelstvo obce) Vás jmenuje  
zapisovatelkou místní komise /JMÉNO OBCE/ pro místní 
referendum, konané dne 9.10. 2009. 
 
 
 
/JMÉNO/  
starosta obce  
 
…………………….. 
 
 
V /JMÉNO OBCE/ dne ………..2009       
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Příloha č.5 
 
Slib zapisovatele a členů místní komise: 
 
 
 
„Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji 
funkci člena místní  (okrskové) komise pro místní referendum, 
konané  9.10.2009 a budu se přitom řídit Ústavou, zákony a jinými 
právními předpisy České republiky.“ 
 
 
Zapisovatel místní komise: 
Jitka     xxxxxxxxxxxx                  nar. .................trvalé bydliště    
……………………………................................. 
 
Členové místní komise: 
Jarda    xxxxxxxxxxx                    nar. .................trvalé bydliště    
…………………………….................................             
 
 
Božena xxxxxxxxxx                      nar. .................trvalé bydliště    
…………………………….................................                 
 
 
Alois    xxxxxxxxxx                      nar. .................trvalé bydliště    
……………………………................................. 
 
 
Lucie xxxxxxxxxxx                       nar. .................trvalé bydliště    
……………………………................................. 
 
 
JMÉNO OBCE/  dne …….2009 
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Příloha č.6 
 
Hlavička obce……. 
 
 
Zápis z losování předsedy místní komise pro místní referendum dne 
9.10. 2009 
 
 
 
Místní komise  ve složení zapisovatelka Josefa Nováková, členové 
komise  Jitka ……………., Božena ……………., Karel …………, 
vylosovali jako předsedu komise Karla ...................  
 
Jmenovaný s vylosováním souhlasí. 
 
 
 
Předseda komise: ……………………… 
 
 
Starosta obce: …………………………. 
 
 
 
V JMÉNO OBCE/  dne …………..2009 
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Příloha č.7 
 
Z á p i s  
o průběhu a výsledku hlasování v hlasovacím okrsku č. 1 
obce……….........................., v místním referendu konaném podle 
zákona č. 22/2004 Sb., dne ..-.10.2009, plánovaná doba od 14,00 
do 18,00 hodin. 
 
Datum konání místního referenda: 9.10.2009 
 
Místo konání místního referenda: obec /JMÉNO OBCE/, okres 
…... 
 
Počátek hlasování:……………hodin 
Ukončení hlasování:…………..hodin 
 
Přerušení hlasování:     od…………..hodin do …………hodin 
Prodloužení hlasování: od…………..hodin do…….……hodin 
 
Počet hlasovacích okrsků v obci: …….. okrsek, číslo …… 
 
 
Celkový počet oprávněných osob v hlasovacím okrsku, zapsaných v 
seznamu oprávněných osob:……….. 
 
 
Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a 
úřední obálky:…………… 
 
 
Počet odevzdaných úředních obálek:………………. 
 
Celkový počet platných hlasů:…………………….. 
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Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď 
na otázku a zdržely se tak hlasování:………………….. 
 
 
Stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány místní komisi: 
 
 
 
 
 
Usnesení, které místní komise přijala a jejich stručné zdůvodnění: 
 
 
Jméno a příjmení člena místní komise, který se po určitou dobu 
nezůčastnil jejího jednání a důvod jeho neúčasti: 
………………………………………………………………………
……………………………… 
………………………………………………………………………
……………………………… 
………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Výsledek místního referenda: 
 
Obec /JMÉNO OBCE/ ve svém místním referendu, konaném 
podle zákona č. 22/2004 Sb., dne ………...2007 v /JMÉNO 
OBCE/,  
 
………………………………………………………………………
……………………………… 
………………………………………………………………………
……………………………… 
………………………………………………………………………
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……………………………… 
………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Podpisy místní komise:                
 
 
Zapisovatelka: ……………………….. 
 
Předseda :……………………………. 
 
Členové:                                                                              
 
…………………………. 
 
…………………………. 
 
………………………… 
 
 
 
V /JMÉNO OBCE/ dne:…………2009 
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