
MÍSTNÍ  REFERENDUM 

Podpisová listina č. ____ k návrhu na vyhlášení místního referenda na území města 

Dobříše.   

Počet podporovatelů uvedených na této listině: ___ 

Přípravný výbor místního referenda ve složení:  

Zmocněnec Helena Kahounová, trvale bytem: ul. Plk. Petroviče č.p. 219 v Dobříši       

Zástupce přípravného výboru:  Miloslav Vodička, trvale bytem: ul. Na Kole č.p. 1970 v Dobříši  

Zástupce přípravného výboru:  Ludmila Fišerová, trvale bytem: ul. Přímá č.p. 1405 v Dobříši 

Zástupce přípravného výboru:  Jitka Holcová, trvale bytem: ul. Havlíčkova č.p. 617 v Dobříši        

Zástupce přípravného výboru:  Václav Hůla, trvale bytem: ul. Nerudova č.p. 481 v Dobříši        

 

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 města Dobříše.   

Svým podpisem na této listině se připojujeme k návrhu na vyhlášení 

místního referenda o otázkách navržených v tomto znění:  

1. 

„Souhlasíte, aby zastupitelstvo města Dobříš bez zbytečných odkladů a v souladu 

s právními předpisy schválilo takovou změnu územního plánu města Dobříš, která 

v lokalitě Brodce vyjme ze zastavitelných ploch pozemky, které jsou k dnešnímu 

dni ve vlastnictví města Dobříše, s výjimkou pozemku parcelní číslo 1896/194 

v katastrálním území Dobříš, který je zařazen do plochy využitelné pro občanské vybavení - 

tělovýchovné a sportovní zařízení ? “ 

 

2. 

„Souhlasíte, aby zastupitelstvo města Dobříš zachovalo v územním plánu stanove-

vené zásady etapizace, kde je mimo jiné určeno, že z obytných ploch by neměla být 

zahajována výstavba v dalších lokalitách do doby realizace velké většiny rodinných 

domů v lokalitách: Nad Papežem, Javorová, Na Kole, Západní zóna, a při nejbližší změně 

územního plánu upřesnilo, že velkou většinou se v tomto rozumí nejméně 85% ? " 

 

3. 

„Má územní plán města Dobříše i jeho změny vylučovat rozšíření možnosti zástavby 

v okolní krajině oproti současnému stavu v lokalitách, které jsou k dnešnímu dni 

nezastavěným územím, s výjimkou případů, kdy by nutnost změny vyplývala z právního předpisu 

nebo kdyby se jednalo o veřejně prospěšné stavby ? “   

 

 

 



Č. Jméno Příjmení Narozen  Adresa trvalého bydliště v Dobříši Podpis 
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Součet podpisů: 

   

UPOZORNĚNÍ pro každého podporovatele a podporovatelku konání místního referenda prosím vyplňujte pravdivě a 

pečlivě, totiž zákon č. 22/2004 Sb. O místním referendu určil, že :  „Ten, kdo se podepíše vícekrát pod tentýž návrh na konání 

místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není voličem s trvalým bydlištěm v Dobříši nebo kdo v podpisové listině 

uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč.“ 


