Referendum
- zachování Sušické nemocnice a odložení výstavby sportovní haly
Poslední události, které postihly sušickou nemocnici, zapříčinily omezení
zdravotní péče pro obyvatele Sušicka. Po vyčerpání předchozích možností jsme se
nyní rozhodli jít cestou Referenda, aby byla slyšet vůle občanů. Referendum zachování Sušické nemocnice a odložení výstavby sportovní haly obsahuje tři
otázky.
První otázka je zaměřena na aktivní podporu města, která povede k zachování
akutní a následné péče v Sušické nemocnici tak, jak bylo schváleno
zastupitelstvem v prosinci roku 2019 a jak se ji podařilo bývalým jednatelům
obnovit.
Druhá otázka souvisí s obavou o městský majetek, který by měl být zachován pro
příští generace.
Třetí otázka je zaměřena na odložení výstavby sportovní haly za cca 130 milionů
korun, aby v současné nepříznivé epidemiologické a ekonomické situaci nedošlo k
enormnímu zatížení městského rozpočtu na několik let. Ušetřené peníze se mohou
použít nejen pro podporu nemocnice, ale i pro zlepšení infrastruktury města a
dalších projektů.
Pro VYHLÁŠENÍ tohoto referenda je potřeba 20% platných hlasů voličů s
trvalým bydlištěm na území města Sušice - Albrechtice, Červené Dvorce,
Chmelná, Divišov, Dolní Staňkov, Humpolec, Milčice, Nuzerov, Páteček, Rok,
Stráž, Sušice I, Sušice II, Sušice III, Volšovy, Vrabcov, Záluží na podpisových
arších, které přikládáme. Stačí vytisknout, nechat podepsat v rodině či v
zaměstnání a podepsané odnést do poštovní schránky na adrese ÚČETNICTVÍ
ŠUMAVA s.r.o. Stupkova 769, Sušice
Zároveň podpisové archy můžete podepsat při své nezbytné cestě pro potraviny v
obou prodejnách pekařství u Rendla, či v prodejně zdravé výživy Fruxy.
Pokud potřebný počet podpisů seženeme do 10.11.2020, můžeme předložit návrh na vyhlášení
referenda na zastupitelstvu 11.11.2020.

Děkujeme za podporu. Za přípravný výbor Jan Janda

Referendum - zachování Sušické nemocnice a odložení výstavby sportovní haly
Přípravný výbor ve složení:
Jan Janda, nar. 27.11.1980, Nádražní 382, 342 01, Sušice
Jan Pelech, nar. 18.3.1977, Sušice E81, 342 01, Sušice III
Jaroslava Kolářová, nar. 2.10.1965, Na Vojtěšce 1296, 342 01, Sušice
Jana Procházková, nar. 8.7.1968, V Hrůbatech 605, 342 01, Sušice
Václav Rada, nar. 18.11.1972, Pod Stráží 120, 34201 Sušice III
podává návrh na konání místního referenda ve smyslu ustanovení §8 zákona 22/2004 Sb.
Referendum se koná na území města Sušice.
Otázky:


Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková
chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT
přístroje v Sušické nemocnici ?
ANO



Souhlasíte, aby se město Sušice zavázalo k tomu, že neprodá nemovitosti, které slouží Sušické
nemocnici k poskytování zdravotní péče, po dobu minimálně 2 let ?
ANO



NE

NE

Souhlasíte, aby se v této nepříznivé epidemiologické a ekonomické situaci odložila výstavba
sportovní haly minimálně o 2 roky ?
ANO

Jméno, příjmení

Datum
narození

Adresa trvalého pobytu

NE

Vlastnoruční podpis

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."

