Statutární město Prostějov k rukám primátorky RNDr. Aleny Raškové

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

„Za zachování stávajícího stavu parku a jeho okolí před RG a ZŠ města Prostějova na ulici
Studentská v plném rozsahu a beze změn.“
My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice:
1. Žádáme zachování stávajícího stavu výše uvedeného místa v plném rozsahu –
beze změn.
2. Nechceme a odmítáme znovunavracení jakéhokoliv zaniklého pohřebiště do ulice
Studentská v Prostějově v žádné jeho podobě, umísťování zde náhrobků, jakýchkoliv
fragmentů a artefaktů pohřebnictví, rušení a přemísťování stávajícího parkoviště a s tím
spojené zbytečné kácení vzrostlých stromů, umísťování jakýchkoliv bariér v podobě
zídek, živých plotů apod. Odmítáme jakékoliv rušení či omezování nyní veřejně
přístupných prostor v dané lokalitě.
3. Nechceme a odmítáme, aby bylo, na veřejném prostranství, sloužícího nyní všem,
vyhověno jen určité skupině lidí, která bude takto upřednostňována, protěžována a
zviditelňována.
4. Nechceme a odmítáme vytvoření precedentu znovunavracení dávno zaniklých pohřebišť
do centra města, do jeho hustě osídlených částí a zejména ne do bezprostřední blízkosti
škol.
5. Nechceme a odmítáme případnou změnu vlastnictví dotčených parcel v této lokalitě.
Za petiční výbor:

Dušek Zdeněk,
Esterková Andrea,
Havlíček Stanislav,
Janečková Dagmar,
Májek Petr,
Michálek Aleš,
Plenař Jan,
Ponížil Pavel,
Stružková Petra,
Vaková Jana,

Netušilova 3, Prostějov
Studentská 17, Prostějov
Brněnská 20, Prostějov
J. Kaštila 27, Prostějov
Lidická 9, Prostějov
V. Špály 1, Prostějov
Libušinka 14, Prostějov
M. Pujmanové 670, Prostějov
K. Svolinského 3, Prostějov
Studentská 29, Prostějov

Zastupovat petiční výbor při jednání je oprávněn: Ponížil Pavel, M. Pujmanové 670, Prostějov, ID osobní
datové schránky: J73HE62
(klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Petice vznikla v Prostějově dne 13.10.2016

www.studentskapv.cz

Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
uvádíme, že podpisový arch se týká petice „Za zachování stávajícího stavu parku a jeho okolí před RG a ZŠ
města Prostějova na ul. Studentská v plném rozsahu a beze změn“.
Za petiční výbor:

viz přední strana listu

Příjmení a jméno

Bydliště (ulice, číslo, město)

Podpis

