REFERENDUM
Více informací a kontakty: https://obchvattrebice.cz, info@obchvattrebice.cz,
https://www.facebook.com/obchvattrebice. Tel.: 732 337 549, 602 302 737.
Vyplněnou listinu zašlete na adresu: Milan Dočekal, Nová 985/32, Třebíč nebo
osobně doneste na některé z podpisových míst uvedených na našem webu.

Podpisová listina č. _____ k návrhu na vyhlášení místního referenda na území města Třebíče
Počet podporovatelů uvedených na této listině: ____
My, níže podepsaní občané města Třebíče, 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 města Třebíče.
Svým podpisem na této listině se připojujeme k návrhu na vyhlášení místního referenda o otázce navržené v tomto znění:
„Souhlasíte s tím, aby město Třebíč učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti vedoucí k tomu, aby
trasa „přeložky silnice I/23 Třebíč jihozápadní obchvat“ nevedla zastavěným územím Boroviny, po ulici Koželužské,
Libušiným a Terovským údolím, zahrádkářskou kolonií a po ulici Spojovací, a aby trasa „přeložky silnice I/23 Třebíč
jihovýchodní obchvat“ nevedla zastavěným územím průmyslové čtvrti a Lorenzovými sady, a změnilo územně plánovací
dokumentaci tak, aby mohl být vybudován tzv. velký obchvat (exogenní varianta obchvatu), vedoucí mimo zastavěné
území města?“

Jméno

Příjmení

Datum
narození
(den, měsíc, rok)

Trvalé bydliště
(ulice, číslo popisné)

Město

1

TŘEBÍČ

2

TŘEBÍČ

3

TŘEBÍČ

4

TŘEBÍČ

5

TŘEBÍČ

6

TŘEBÍČ

7

TŘEBÍČ

8

TŘEBÍČ

9

TŘEBÍČ

10

TŘEBÍČ

Podpis

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.“
Jméno, příjmení a adresa členů přípravného výboru: Milan Dočekal, Nová 985/32, Třebíč, Blanka Kutinová, Velkomeziříčská 329/52,
Třebíč, Jaroslava Herzánová, Ruská 854/36, Třebíč, Zdeněk Charvát, Bezručova 699/10, Třebíč, Iva Némethová, Nová 985/32, Třebíč, Marcel Juráň,
Spojenců 972/1, Třebíč, Kateřina Strýčková, Hájenky 633/31, Třebíč, Jarmila Chadimová, Okružní 903/15, Třebíč, Jaromír Barák, Na Kopcích 383,
Třebíč, Aleš Novák, Okrajová 1217/35, Třebíč, Stanislav Neuman, Štefánikova 928/35, Třebíč.

