
Návrh na konání referenda
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA SOBĚSLAV

Podpisová listina č. ____ k návrhu na vyhlášení místního referenda na území Soběslavi, Chlebova
a Nedvědic.

Počet podporovatelů uvedených na této listině: ___

Vážení,

my, níže podepsaní občané, podporujeme ve smyslu § 8 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení místního referenda na území Soběslavi, Chlebova a
Nedvědic.

Svým podpisem na této listině se připojujeme k návrhu na vyhlášení místního referenda o otázkách navržených
v tomto znění:

1) 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?

2) 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?

UPOZORNĚNÍ: pro oprávněné osoby podporující konání místního referenda: „Ten, kdo podepíše vícekrát
tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou
podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se
přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč.“

UPOZORNĚNÍ: Referendum je určeno pouze pro obyvatele s trvalým pobytem na území města
Soběslavi, Chlebova a Nedvědic. V případě podpisu s adresou trvalého bydliště na území jiné
obce se stává tento hlas neplatný!

Petiční výbor ve složení:

● Bc. Miloš Bučinský, Nad Hvížďalkou 471/19, 392 01 Soběslav
● Hana Kovářová, Žižkova 248/7, 39201 Soběslav
● Petr Máté, Chlebov 22, 392 01 Soběslav
● Ing. Gabriela Pospíšilová, Ed. Beneše 279/19, Soběslav, 392 01
● Zdeněk Rux, Na Pršíně 51/27, 392 01 Soběslav
● Pavla Srncová, Jirsíkova 26/1, 392 01 Soběslav
● Iva Tichá, sídliště Svákov 703, 392 01 Soběslav
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Č. Jméno Příjmení
Datum narození
(den, měsíc, rok)

Adresa trvalého bydliště Podpis

ulice číslo popisné obec
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Součet podpisů:
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