
Proč referendum?
• Protože si myslíme, že občané mají právo rozhodovat   
 o zásadních projektech, které ovlivní naše město    
 na desítky let.
• Protože nechceme být překladištěm, ale místem,    
 kde se bude vyrábět něco smysluplného.
• Protože nám po více než roce developer nevysvětlil   
 výhody, které představený projekt průmyslové    
 zóny Soběslavi přinese. 
• Protože jde o budoucnost každého z nás.     
 Je to přece naše Soběslav.

REFERENDUM
Soběslaváci, 

buďme jednotní!
Ukažme developerům, že si v našem 

městě nemohou dělat, co chtějí!
Postavme se za snahu Zastupitelstva 

města o smysluplný rozvoj 
průmyslové zóny.

Řekněme to jasně, 
řekněme to referendem!

Podpisové listiny referenda můžete podepsat na následujících místech:
• Řeznictví Vedral, ul. P. Voka
• Železářství Šťastný, Horní příkopy
• Reklamka Petr (naproti Poliklinice)
• Papírnictví Spino – Novák, tř. Dr. Ed. Beneše
• u členů spolku Naše Soběslav z. s.
• formulář ze stránek http://pz.sobeslav.cz/ 
 a vyplněný jej odevzdat na některém 
 z výše uvedených míst.

OBČANÉ SOBĚSLAVI!
Pomozte rozhodnout O BUDOUCNOSTI našeho města!

Podpořte svým hlasem 

referendum o průmyslové zóně.

Referendum mohou podepsat POUZE obyvatelé 

s trvalým pobytem na území města Soběslavi, Chlebova 

a Nedvědic starší 18 let.

Zdroj foto: Exprin Property s. r. o.



Navrhované otázky referenda:
 Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné 
 působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě logistického centra na místě zastavitelných ploch 
 Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav ve znění změny č. 1?

 Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné 
 působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě hal o zastavěné ploše stavby (každé haly) převyšující 
 10.000 m2 na místě zastavitelných ploch Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav 
 ve znění změny č. 1?

 Proč právě tyto dvě otázky?
 První otázka by měla rozhodnout, zda chceme v průmyslové zóně Soběslav obětovat 
 ornou půdu jen pro obří skladový areál.

 Druhá otázka by měla rozhodnout, zda občané chtějí v těsném sousedství města budovy, 
 které svými rozměry značně přesahují v okolí běžnou výstavbu. Nechceme být překladištěm, 
 ale místem, kde se bude vyrábět něco smysluplného.

Chci pomoci s činností proti průmyslové zóně
Spolek Naše Soběslav je otevřený všem zájemcům. Chcete-li nám pomoci ať už s činností nebo 
třeba jen roznosem letáků, napište nám na Facebooku nebo na email pz@sobeslav.cz.

Finanční podporu zasílejte prosím na transparentní účet č. 3187576002/5500
                                                                                                                                                                            Děkujeme!

Chci být informován o dění kolem průmyslové zóny 
Sleduj náš web www.pz.sobeslav.cz

Sleduj náš Facebook www.facebook.com/prumyslovazonasobeslav

Odebírej pravidelný emailový newsletter
Registraci k odběru najdeš v pravém sloupci našeho webu
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OBČANÉ SOBĚSLAVI!
Pomozte rozhodnout 
O BUDOUCNOSTI našeho města!

REFERENDUM

Minulý rok jste podepisovali petici, která kritizovala původní záměr investora a přivedla město k jedna-
címu stolu s developerem. Dnes developer připravuje novou verzi projektu, která však stále předpokládá 
výstavbu skladových prostor. Prosíme vás znovu o váš podpis, tentokrát na podporu referenda.
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