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Tisková zpráva 
Primátorka: zákon nepočítal s tím, že 

referendum někdo zneužije  
pro svou předvolební kampaň 

 
Přinášíme reakci primátorky města Liberce Martiny Rosenbergové na informaci, že politické hnutí 

Změna pro Liberec hodlá napadnout u soudu termín konání místního referenda, který ve čtvrtek 

27. června vyhlásili liberečtí zastupitelé.  

Členové Změny nesouhlasí s tím, že zastupitelé nekývli na termín referenda, který si vybral přípravný 

výbor – tedy termín řádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v příštím roce. Cílem 

přípravného výboru tedy bylo spojit referendum s volbami do poslanecké sněmovny v roce 2014. 

Liberečtí zastupitelé se naopak shodli na datu 4. říjen tohoto roku. V případě, že by prezident 

republiky vyhlásil předčasné volby do poslanecké sněmovny a ty by se konaly už letos v termínu od 

13. září do 4. října, mohlo by se podle rozhodnutí libereckých zastupitelů referendum uskutečnit 

současně s těmito volbami. 

„Referendum má sloužit primárně k tomu, aby lidé mohli vyjádřit svůj názor k aktuální situaci. Proto 

jsme zvolili termín, který jim to umožní. Nás zajímá jejich názor, kdežto politické hnutí Změna pouze 

jejich účast. Zákon o místním referendu nepočítal s tím, že by jej někdo využil pro svou předvolební 

kampaň, a proto budu ráda, když ve věci rozhodne nezávislý soud. Systém zákonů v ČR je velmi 

nepřehledný a nabobtnalý, a je nutná jejich revize, to je ovšem dlouhodobá záležitost. Vítám proto 

každý judikát, zpřesňující příliš obecné znění zákonů,“ řekla primátorka Liberce Martina 

Rosenbergová. 

Podle primátorky nejde Změně o názor lidí, ale o vlastní předvolební kampaň, k níž chtějí konání 

referenda zneužít.  

„Nás zajímá názor občanů, a proto chceme, aby měli možnost vyjádřit jej co nejdříve. Jejich neúčasti 

se rozhodně nebojím. Setkávám se s lidmi často při různých besedách a jednáních, a vím, že obyvatelé 

Liberce mají zájem o své město, mají také svůj rozum, a rozhodně se nepotřebují nechat organizovat 

politickým hnutím Změna. Nebudu nikdy souhlasit s tím, aby se peníze daňových poplatníků 

zneužívaly pro volební kampaň jakékoliv strany,“ zdůraznila primátorka. 
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