
 
 
 
 
 

 

Město Litoměřice 
USNESENÍ 

VÝPIS 
4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.9.2019 od 16:00 hod. 

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 4. zasedání projednalo  
 a usnesením č. 109/4/2019 schválilo 

 
Vyhlášení referenda na území města Litoměřice 

 
Zastupitelstvo města Litoměřice: 
a) vyhlašuje  
 - konání místního referenda v souladu s ust. § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na území města Litoměřice o otázce: 
„Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či 
provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, 
kraje či obce a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, 
a.s., ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce?“ 
Důvodem vyhlášení místního referenda je otázka, která se dotýká většiny občanů města a jsou s ní 
spojeny výrazně odlišné názory, tudíž standardní rozhodování orgánů města nemusí být považováno 
za zcela legitimní, a je proto vhodné ověřit si závažnost otázky a vůli většiny občanů města v místním 
referendu. 
Zastupitelstvo města přistoupilo k přepracování referendové otázky navržené přípravným výborem tak, 
aby její obsah a smysl zůstal zachován, ale zvýšila se jednoznačnost jejího výkladu, a především byla 
srozumitelná „běžnému hlasujícímu občanovi“. 
U otázky, která si klade za cíl řešit konkrétní skutečnosti bezodkladně občan nejspíše očekává skutečně 
bezodkladné řešení, a to požadavkem na okamžité vyhlášení místního referenda v nejbližším možném 
termínu. I s ohledem na tlak veřejnosti a atmosféru v nemocnici je zejména z personálního hlediska 
nutné co nejrychlejší řešení nastalé situace. 
 
b) stanovuje 
 - den konání místního referenda na pátek 8. listopadu 2019 v době od 10:00 do 20:00 hodin, 
 - výši odměny pro místní a okrskové komise: člen ve výši 1.200 Kč, místopředseda a zapisovatel ve 
výši 1.500,- Kč a předseda ve výši 1.600 Kč, 
  
c) schvaluje  
 - rozpočtové opatření na zabezpečení finančních prostředků na konání místního referenda v částce 
500 tis. Kč (viz příloha č. 3 orig. zápisu), 
  
d) ukládá 
 - Mgr. Ladislavu Chlupáčovi, starostovi města, zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v 
souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Přítomno 26 zastupitelů města 
Hlasování: Pro: 16, Proti: 2, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 0 
 
 

Výsledkem hlasování je schválení předloženého návrhu 
 
 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta města 


