
PODPISOVÁ LISTINA Č. ______ K NÁVRHU NA KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA 

NA ÚZEMÍ MĚSTA NÁCHOD 

Preambule: Podpisem této listiny vyjadřujeme nesouhlas s výstavbou obchodního centra v areálu bývalé Tepny. 

Přejeme si, aby byl tento pozemek využit lépe, tak, jak odpovídá jeho poloze v centru města. Majitel nabídl městu 

pozemek k odkoupení, to však jeho nabídku nepřijalo. Přejeme si, aby město celý areál za přijatelnou cenu koupilo, 

nebo aby alespoň trvalo na dodržení platného územního plánu, tedy na tom, aby budoucí zástavba plnila více 

městských funkcí a aby měla blokový charakter s tradičním systémem ulic. 

Výsledek hlasování v místním referendu je pro představitele města závazný. 

Nepromarněte příležitost zásadně ovlivnit vzhled našeho města! 

Ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu, my, níže podepsaní občané, splňující podmínky práva volit 

do zastupitelstva města, podporujeme návrh na vyhlášení místního referenda v níže uvedené věci. 

" Souhlasíte s tím, aby Město Náchod v areálu bývalé Tepny (st. p. č. 2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 

2187 a 403/4 v katastrálním území Náchod): 

1) odkoupilo všechny pozemky, a to maximálně za cenu v místě a čase obvyklou s tím, že 

tuto cenu stanoví nezávislý certifikovaný odhadce, na kterém se shodne prodávající i kupující 

strana 

2) trvalo v územním řízení na dodržení stávajícího územního plánu a jeho Souhrnné 

průvodní zprávy, zejména na smíšeném rázu území a blokové zástavbě s tradičním systémem 

ulic." 

Zmocněnec přípravného výboru: Michal Kudrnáč, Zámecká 240, 547 01 Náchod, tel. 608 581 321, mail: michal.kudrnac@gmail.com 

Další členové přípravného výboru: Oldřich Zelený, Boušín 195, 549 47 Slatina nad Úpou, Jan Ježek, Zámecká 240, 547 01 Náchod 

 

Povinné upozornění pro podporovatele: 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. 

 JMÉNO PŘÍJMENÍ 
TRVALÉ BYDLIŠTĚ   

ULICE A ČÍSLO 
MĚSTO 

DATUM 
NAROZENÍ 

PODPIS 

1.    Náchod  
 

2.    Náchod  
 

3.    Náchod  
 

4.    Náchod  
 

5.    Náchod  
 

6.    Náchod  
 

7.    Náchod  
 

8.    Náchod  
 

9.    Náchod  
 

10.    Náchod  
 

11.    Náchod  
 

12.    Náchod  
 

Vyplněné podpisové archy odevzdejte prosím v Knihkupectví Horová, Palackého 26, Náchod (knihkupectví na Kamenici) 

mailto:michal.kudrnac@gmail.com

