
K uskutečnění referenda potřebujeme získat podpisy alespoň od 1500 občanů s trvalým byd-
lištěm v Lysé nad Labem (v částech obce Lysá nad Labem, Litol, Byšičky a Dvorce). Není  to 
málo, proto Vás prosíme, pomozte nám některé z nich získat a oslovte s žádostí o vyplnění 
svoji nejbližší rodinu či přátele. DĚKUJEME!

•  Podepisovat se mohou jen osoby s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem, které jsou 
starší 18 let. Mohou se podepsat jen 1x.

• Aby byl Váš podpis platný, je dle zákona nutné vyplnit všechny požadované údaje 
čitelným způsobem (nejlépe hůlkovým písmem) a podepsat se. Nekompletní či neči-
telné údaje automaticky zneplatňují Váš podpis a nemůžeme ho započítat.

•  Můžete odevzdat arch podepsaný pouze Vámi, není potřeba zaplnit všechny řádky. 
Podpisový arch prosím odevzdejte nejpozději 7. 6. 2020 na některou z adres uvede-
ných níže.

• Váš podpis Vás nezavazuje k účasti v referendu ani k tomu, jak budete v referendu 
hlasovat. Svým podpisem pouze podporujete konání referenda, dáváte sobě i dalším 
občanům možnost (ne povinnost) rozhodovat.

• Cílem je, aby se referendum konalo v rámci krajských voleb, které se uskuteční v pá-
tek 2. 10. 2020 a v sobotu 3. 10. 2020. Referendum tedy nebude pro město znamenat 
téměř žádnou finanční ani organizační zátěž. Zároveň platí, že pokud přijdete hlaso-
vat k volbám, není nutné účastnit se referenda a naopak.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nám napište na: info.lysanadlabem@gmail.com nebo 
zavolejte na naše telefonní číslo 603 814 830. Rádi Vám vše vysvětlíme nebo poradíme.

Na těchto adresách v rámci Lysé nad Labem můžete odevzdat svůj arch:

Zuzana Valisková, Sídliště 1462 (u hospody, 
před domem v období Vánoc svítí strom)

Dům U Kalinů, Náměstí B. Hrozného 20/28
(žlutý dům vedle trafiky)

Radka Bláhová, Náměstí B. Hrozného 14/21 
(dům s galanterií vedle cukrárny, schránka je 

na hnědých vratech)

Tomáš Tengler, Vichrova 1908  
(schránka na plotě)

Jaromír Šalek 
V Polích 1799, Kačín

Štěpánka Vošická 
Nová 537, Litol 

Johana Součková 
Olbrachtova 243, Litol

Josef Kotva  
Na Vysoké mezi 468, Litol

Zuzana Viktoriová, U Vodárny 1935 
 (nové domy směrem na Milovice)

Ondřej Šmíd, Tylova 599

Podepsat se také budete moci na několika veřejných místech, která budeme průběžně zveřej-
ňovat a aktualizovat na facebookovém profilu Lysá nás spojuje a na naší webové stránce: 

www.lysanasspojuje.cz

Pokyny k vyplnění a odevzdání podpisových archů pro konání referenda

do 7. 6.


