
Vážení spoluobčané,
v pátek a sobotu 20. a 21. října se bude konat referendum občanů o krytém bazénu v Zubří. Je to referendum, 
které jste si vyžádali více než 1 500 podpisy a kterému se vedení města úporně a arogantně bránilo včetně úřední 
šikany a znevažování těch, kteří je prosazovali. A zároveň je to referendum, jehož konání svým rozsudkem 
31. srpna vyhlásil Nejvyšší správní soud v Brně – neboť až tam jsme se museli obrátit, aby práva, zaručená 
Ústavou a Listinou základních práv a svobod, platila i v Zubří.

Význam otázky referenda: „Jste pro krytý bazén ve městě Zubří?“. Otázka, na kterou budete v referendu 
odpovídat je jednoduchá. Ale je třeba řádně vymezit její obsah, aby následně nemohla být zpochybňována. Krytým 
bazénem máme na mysli budovu, v níž je samotný krytý bazén umístěn (proto je takový bazén nazýván krytý). 
V zuberském projektu tzv. „multifunkčního areálu“ je budova s bazénem nazývána jako sportovní budova. Její 
součástí kromě bazénu (v projektu uváděného jako vnitřní bazén) má být i nově postavená kuželna a doplňková 
zařízení. Takto navržený „multifunkční areál“ navyšuje původní náklady obnovy venkovního koupaliště z asi 
60 mil. Kč na minimálně 160 mil. Kč vč. DPH (aktuální částka vyplývající z výběrového řízení).

Finanční náročnost krytého bazénu. Na výstavbu areálu s krytým bazénem v ceně minimálně 160 mil. Kč 
nelze získat dotaci! Přitom v našem rozpočtu můžeme z příjmů daného roku na důležité opravy a investice 
uvolnit ročně asi 30 mil. korun. Dělením ceny 160 mil. Kč ročními zdroji 30 mil. Kč si každý lehce spočítá, 
že touto stavbou vyčerpáme naše investiční zdroje na 5 let a vůbec k tomu nepotřebujete účelově vytvořené 
tabulky s neověřitelnými údaji. V praxi to pak znamená zadlužení a splácení úvěru, které se „chytře“ přehodí na 
budoucí Zastupitelstvo.
K významu referenda vzhledem k finanční náročnosti stavby krytého bazénu uvedl Nejvyšší správní soud 
ve svém rozsudku: „Nad rámec nosných důvodů rozhodnutí však Nejvyšší správní soud poznamenává, že 
investice v řádu desítek miliónů a další miliónové náklady na její provoz u města s počtem obyvatel okolo 
5,5 tisíc samozřejmě mohou zásadně ovlivnit kvalitu života obyvatel. Logickým důsledkem takové investice 
totiž musí být omezení jiných investic a zpravidla i úvěrové zatížení obce a s ním související omezení investic 
i v dalších letech“.

– ŠANCE A PRÁVO ROZHODNOUT
REFERENDUM OBČANŮ ZUBŘÍ



Jaké dopady má vaše hlasování v referendu?

Označení křížkem       NE:
– jsem proti výstavbě krytého bazénu,
–  jsem proti demolici stávající kuželny, kterou chce vedení města zbořit a nově postavit v budově areálu společně 

s krytým bazénem. Přitom kuželna při dobré péči může dál sloužit nejen sportovcům, ale i jako ubytovna a dle 
původního projektu nástavby i jako penzión,

–  jsem pro řádné a zodpovědné hospodaření s prostředky města a rozvoj Zubří i v následujících letech. Tvrzení, 
že dostatečné zdroje na financování stále budou, je nebezpečné – varují před tím významní ekonomové, ale 
vnímá to tak i každý soudný člověk a dobrý hospodář,

–  nehlasuji proti obnově venkovního koupaliště. Zrušením stavby krytého bazénu v rámci tzv. multifunkčního 
areálu budou už nyní k dispozici vlastní zdroje např. na obnovu venkovního koupaliště a navíc rezerva na další 
rozvoj města Zubří,

–  nehlasuji proti výstavbě tzv. Komunitního domu seniorů v Zubří, který je ovšem v navržené podobě na místě 
současné kuželny spíše ubytovnou pro lidi nad 60 let. Skutečný Dům pro seniory se zabezpečenou péčí a pro 
zuberské občany by měl být postaven ve vhodné lokalitě s možností užívání klidného venkovního prostoru,

–  nehlasuji proti výstavbě Lékařského domu. Ten by ale také měl být umístěn ve vhodnější lokalitě. Základní 
podmínkou stavby Lékařského domu za 30 mil. Kč z našich peněz ovšem musí být záruky zdravotních 
pojišťoven a také lékařů, že taková investice bude plně využívána. Současné vedení města ani za několik let 
nezajistilo náhradu za zaniklou zubní ordinaci a využití Lékařského domu není nijak smluvně zajištěno.

Označení křížkem       ANO:
–  jsem pro megakomplex tzv. multifunkčního areálu s krytým bazénem v minimální ceně 160 mil. Kč. Tím podporuji 

realizaci takového vnitřního bazénu, který svými rozměry 8,5 x 16,5 m ani neumožní řádně si zaplavat a svou 
hloubkou 1,1-1,3 m není bezpečný pro malé děti. Dávám zelenou pro nesmyslné zadlužení města na mnoho 
let dopředu s utlumením potřebných nutných investic a oprav v Zubří. To může mít dopad i přímo na jednotlivé 
občany např. tím, že město zvýší daň z nemovitosti nebo různé poplatky (např. za komunální odpad),

–  jsem pro zbourání stávající kuželny s ubytovnou,
–  umožním výstavbu tzv. Komunitního domu pro seniory, který je spíše ubytovnou pro lidi nad 60 let, 

ve zcela nevhodné lokalitě u fotbalového hřiště, Tesca a parkoviště, bez klidové zóny,
–  v podstatě souhlasím se stylem jednání současného vedení města při prosazování svých záměrů, bez ohledu 

na názory občanů. Tento styl jednání nejlépe vystihuje výrok současného starosty na jednom ze Zastupitelstev: 
„Teď vládneme my a bude to tak, jak chceme my!“

Upozornění!
I když dle stanoviska Nejvyššího správního soudu by výkonná moc, v našem případě vedení města, nemělo 
vstupovat do kampaně před referendem, v Zubří se dá očekávat opak. Dá se předpokládat, že z našich daní 
budete manipulováni katastrofickými scénáři o tom, že odmítnutím krytého bazénu pak dlouho nic nebude a že 
naopak zdroje na financování megakomplexu budou. Nenechte se zmást – pokud by vedení města chtělo slyšet 
váš názor, určitě by se mu tak urputně nebránilo a referendum by z vlastního rozhodnutí vyhlásilo už na začátku 
přípravy celého projektu. Stačí připomenout výsledky jeho červnového referenda s manipulativní souhrnnou 
otázkou na krytý bazén, venkovní koupaliště, Lékařský dům a Komunitní dům. Přestože většina hlasujících tyto 
akce odmítla, arogancí své moci vedení města názor občanů ignorovalo a pokračovalo dál v přípravě akce, 
směrem k podpisu smlouvy se stavební firmou…

PŘIJĎTE V HOJNÉM POČTU K REFERENDU, TAKOVÁ MOŽNOST A V TAK ZÁSADNÍ VĚCI PRO 
BUDOUCNOST ZUBŘÍ SE UŽ STĚŽÍ BUDE OPAKOVAT.

NAŠE DOPORUČENÍ JE HLASOVAT NE!

Přípravný výbor pro konání referenda:
Bc. Martin NOVÁK, Ivana BORÁKOVÁ, Petr PAVLÍČEK, Jaroslav STANČÍK, Karel ŠIMURDA


