JUDr., Bc. Richard Pokorný Ph.D.
Šimerova 12
301 00 Plzeň

Magistrát města Plzně
Škroupova 5
306 32 Plzeň

V Plzni dne…………………….

Přípravný výbor ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon“) podává

Návrh na uspořádání místního referenda

I. Území konání místního referenda (§ 10 odst. 1 písm. a) zákona)
Celé území statutárního města Plzně.
II. Znění otázky místního referenda (§ 10 odst. 1 písm. b) zákona)
Souhlasíte s požadavkem, aby společnost Plzeňská teplárenská a.s. zůstala ve
výlučném vlastnictví statutárního města Plzně?
III. Odůvodnění návrhu (§ 10 odst. 1 písm. c) zákona)
Jsme přesvědčeni, že ekonomický profit z výroby tepelné energie uskutečňované na
území města by měl být nadále plně využíván ve prospěch města a jeho občanů, a
vyvedení teplárny z majetku města do soukromých rukou nemůže občanům přinést
nic pozitivního!

Jsme přesvědčeni, že podniky zpracovávající strategické suroviny potřebné pro
všechny (voda, plyn, nerostné bohatství atd.), by se měly nalézat ve veřejnoprávním
vlastnictví a být prosty komerčního využití, neboť pouze takto je možné nad nimi
udržet odpovídající společenskou kontrolu, zabránit tak jejich tunelování a
účelovému zdražování. Není žádný důvod k tomu, aby občané města Plzně platbami
za dodávky tepelné energie vytvářeli prostředky na finanční zisk soukromého
vlastníka a mzdy jeho firemního managementu
Z těchto důvodů odmítáme jakoukoliv změnu ve vlastnictví či postavení společnosti
Plzeňská teplárenská a.s., která by znamenala přechod této společnosti, nebo její
části, z majetku města do soukromých rukou, její spojení se soukromým
poskytovatelem či jiné omezení vlivu města Plzně na její činnost. Domníváme se, že o
takto zásadní otázce by neměli rozhodovat zástupci města, ale přímo její obyvatelé
prostřednictvím místního referenda, neboť se jedná o rozhodnutí mimořádného
významu se značným dopadem na kvalitu života obyvatel města, jehož důsledky
jsou nevratné a dalece přesahující délku funkčního období zastupitelstva města.
IV. Odhad nákladů a způsob úhrady z rozpočtu města (§ 10 odst. 1 písm. d)
zákona)
Náklady na provedení místního referenda budou výrazně nižší než náklady spojené
s konáním voleb a lze je uhradit z rozpočtových rezerv či rozpočtového přebytku
statuárního města. Realizace rozhodnutí vzešlého z místního referenda
nepředstavuje pro město žádnou finanční zátěž.

V. Zmocněnec přípravného výboru (§ 10 odst. 1 písm. e) zákona)
JUDr., Bc. Richard Pokorný Ph.D.

VI. Členové přípravného výboru (§ 10 odst. 1 písm. f) zákona)
1. JUDr., Bc. Richard Pokorný Ph.D. (KSČM), narozen 5. 5. 1979, bytem Šimerova 12,
301 00 Plzeň (zmocněnec)
2. PhDr. Ing. Jiří Valenta, (KSČM) narozen 28. 12. 1965, bytem U Velkého rybníka
111, 323 00 Plzeň
3. Zdeněk Novák (KSČM), narozen 20. 10. 1963, bytem Bzenecká 11, 301 00 Plzeň

Přílohy: Podpisová listina s očíslovanými podpisovými archy

1. Podpisový arch místního referenda konaného na celém území statutárního města Plzně
k rozhodnutí otázky: Souhlasíte s požadavkem, aby společnost Plzeňská teplárenská a.s. zůstala ve
výlučném vlastnictví statutárního města Plzně?
Členové přípravného výboru
1. JUDr., Bc. Richard Pokorný Ph.D. (KSČM), narozen 5. 5. 1979, bytem Šimerova 12, 301 00 Plzeň
(zmocněnec)
2. PhDr. Ing. Jiří Valenta (KSČM), narozen 28. 12. 1965, bytem U Velkého rybníka 111, 323 00 Plzeň
3. Zdeněk Novák (KSČM), narozen 20. 10. 1963, bytem Bzenecká 11, 301 00 Plzeň
Upozornění: 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 a příjmení

Dat. narození

Trvalý pobyt

Podpis

2. Podpisový arch místního referenda konaného na celém území statutárního města Plzně
k rozhodnutí otázky: Souhlasíte s požadavkem, aby společnost Plzeňská teplárenská a.s. zůstala ve
výlučném vlastnictví statutárního města Plzně?
Členové přípravného výboru
1. JUDr., Bc. Richard Pokorný Ph.D. (KSČM), narozen 5. 5. 1979, bytem Šimerova 12, 301 00 Plzeň
(zmocněnec)
2. PhDr. Ing. Jiří Valenta (KSČM), narozen 28. 12. 1965, bytem U Velkého rybníka 111, 323 00 Plzeň
3..Zdeněk Novák (KSČM), narozen 20. 10. 1963, bytem Bzenecká 11, 301 00 Plzeň
Upozornění: 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 a příjmení

Dat. narození

Trvalý pobyt

Podpis

3. Podpisový arch místního referenda konaného na celém území statutárního města Plzně
k rozhodnutí otázky: Souhlasíte s požadavkem, aby společnost Plzeňská teplárenská a.s. zůstala ve
výlučném vlastnictví statutárního města Plzně?
Členové přípravného výboru
1. JUDr., Bc. Richard Pokorný Ph.D. (KSČM), narozen 5. 5. 1979, bytem Šimerova 12, 301 00 Plzeň
(zmocněnec)
2. PhDr. Ing. Jiří Valenta (KSČM), narozen 28. 12. 1965, bytem U Velkého rybníka 111, 323 00 Plzeň
3..Zdeněk Novák (KSČM), narozen 20. 10. 1963, bytem Bzenecká 11, 301 00 Plzeň
Upozornění: 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.
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