
PODPISOVÁ LISTINA Č.:            K NÁVRHU NA KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA 

Ve smyslu zákona č.22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, my, níže podepsaní občané podporujeme 

návrh na vyhlášení místního referenda na území statutárního města Zlín v níže uvedené věci.  

Svým podpisem se připojujeme k návrhu na vyhlášení místního referenda o níže navržených otázkách:  

1. „Má statutární město Zlín jako ovládající osoba Vodovodů a kanalizací Zlín a.s. (dále jen „VaK Zlín“) na nejbližší valné hromadě VaK Zlín uložit jeho vedení 

prosazovat samostatné provozování vodohospodářské infrastruktury VaK Zlín a za tímto účelem neprodlené ukončení smluv s Moravskou vodárenskou 

a.s.?“ S možností odpovědi ANO / NE. 

2. „Má statutární město Zlín odvolat na nejbližší valné hromadě VaK Zlín stávající členy orgánů VaK Zlín, zvolit nové  členy a uložit těmto členům 

realizovat výsledky referenda?“ S možností odpovědi ANO / NE. 

3. „Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování 

vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti Moravská vodárenská a.s.?“  S možností odpovědi ANO / NE. 

 

JMÉNO PŘÍJMENÍ TRVALÉ BYDLIŠTĚ - ULICE A ČP. MĚSTO DATUM NAROZENÍ PODPIS

1. Zlín

2. Zlín

3. Zlín

4. Zlín

5. Zlín

6. Zlín
(Údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s GDPR pouze k zákonnému účelu a uchováváme je pouze po dobu nezbytnou k účelu zpracování a 

předání na příslušný orgán magistrátu města Zlína.) 
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7. Zlín

8. Zlín

9. Zlín

10. Zlín

11. Zlín
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14. Zlín

15. Zlín
POZN.: Všechny řádky nemusí být vyplněné. Každý arch, který předáte, byť jen s jedním vyplněným řádkem, nás přiblíží k získání potřebné podpory. Pokud 

by naopak řádky nestačily, je možné si další arch stáhnout a vytisknout ze stránek www.aliancevodazlinsku.cz, nebo vyzvednout na sběrných místech. 

Zmocněnec přípravného výboru: Pavel Sekula, Podlesí V 5407, 760 05 Zlín, tel. 603 899 170. 

Další členové přípravného výboru: Ivana Bogarová, Mokrá II/290, 760 01 Zlín,       Mgr. Jindřich Žaludek, Sokolská 3921, 760 01 Zlín,       Ing. Radek 

Strouhal, Družstevní 4237, 760 05 Zlín. 

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, za který mu může 

být uložena pokuta do výše 3.000 Kč. 

Vyplněné archy je možné doručit do schránky kteréhokoliv výše uvedeného člena přípravného výboru. 

http://www.aliancevodazlinsku.cz/

