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 MÍSTNÍ REFERENDUM 
 TLUMAČOV DNE 6. 3. 2009
Otázka určená k rozhodnutí v místním referendu:
Souhlasíte s tím, aby obec Tlumačov z rozpočtu obce těm vlastníkům pozemků dotčených plánovanou stavbou protipovodňových 
hrází v katastrálním území Tlumačov na Moravě, jejímž investorem má být Povodí Moravy, s. p., kteří na rozdíl od většiny ostatních 
vlastníků odmítli v budoucnu prodat dotčené pozemky ve výměře nezbytného trvalého záboru za standardních podmínek, 
vycházejících z platných oceňovacích předpisů v době podpisu kupní smlouvy, minimálně však za částku 82,78 Kč/m2, zaplatila 
vyšší kupní cenu za 1/m2 dotčených pozemků ve výměře nezbytného trvalého záboru, případně i ve výměře přesahující výměru 
nezbytného trvalého záboru? 

      ANO     NE  

Souhlasíte s tím, aby Obec Tlumačov uhradila z rozpočtu obce zbývající části vlastníků vyšší částku než 82,78 Kč/m2 a případně 
odkoupila i větší pozemky, než je třeba k výstavbě protipovodňové hráze? 
 Jestli ano - zakřížkujte na hlasovacím lístku, který obdržíte v hlasovací místnosti, ANO 
 Jestli ne  - zakřížkujte na hlasovacím lístku, který obdržíte v hlasovací místnosti,  NE 

Kdy a kde se místní referendum uskuteční:
 6. března 2009, od 10:00 do 20:00 hod
 Tlumačov - okrsek č. 1 – budova Kulturního a informačního střediska, nám. Komenského 170 

  - okrsek č. 2 – budova Kulturního klubu, ul. Zábraní 863 

Přijďte rozhodnout o věci, která se bezprostředně dotýká tlumačovských občanů – ať to nás 

osobně, nebo našich přátel, známých… Je to rozhodnutí i pro budoucí generace!

              Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

erace!
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