Zastupitelstvo MČ Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9

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

Petice proti prodeji pozemků
ve vlastnictví MČ Praha 21,
Staroklánovická 26, Újezd nad Lesy
firmě Ideal Lux, spol. s r.o.,
IČ: 48536601, adresa provozovny: Netušilská 1507,
Praha 9-Újezd nad Lesy, jednající Mgr. Petrem Lojínem
My, níže podepsaní občané ČR a především pak Prahy 21, Újezda nad Lesy, žádáme
Zastupitelstvo MČ Praha 21, aby upustilo od prodeje pozemků v Bělušické ulici firmě
IDEAL LUX, spol. s r. o., neboť zamýšlený prodej je pro občany netransparentní a hrozí
nebezpečí, že místo avizovaného „Alzheimer centra – domova pro seniory“, kdy firma Ideal
Lux, spol.s r.o. svým dostupným projektem nepřesvědčila občany o takovém záměru,
vyroste na pozemku v husté zástavbě azylový dům, případně ubytovna pro sociálně slabé,
kteří budou závislí na sociálních dávkách. Jsme přesvědčeni, že obecní pozemky jsou zároveň
pozemky všech občanů v dané obci, a tito že mají právo se podílet na rozhodování jak
s takovými pozemky nakládat.
Děkujeme Zastupitelstvu MČ Praha 21 za projednání a vzetí této petice v potaz.
V Praze dne 1. 10. 2016
Petiční výbor:
Ing. Vladimír Klepetko, bytem Holšická 1426, Praha 9 – Újezd nad Lesy, předseda výboru
JUDr. Hana Pelčáková, bytem Borovská 344, Praha 9 – Újezd nad Lesy, člen výboru
Tomáš Mach, bytem Borovská 1813, Praha 9 – Újezd nad Lesy, člen výboru
Petici podporuje spolek Újezd nad Lesy: krajina pro život, z.s. a Spolek OKO.
Zastupovat petiční výbor při jednání ve věci této petice je oprávněn kterýkoliv člen petičního
výboru.
Za petiční výbor: Ing. Vladimír Klepetko, Předseda petičního výboru a spolku Újezd nad
Lesy: krajina pro život, z.s.

Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto
podpisového archu.
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká Petice proti
prodeji pozemků ve vlastnictví MČ Praha 21, Staroklánovická 26, Újezd nad Lesy
firmě Ideal Lux, spol. s r.o., IČ: 48536601, adresa provozovny: Netušilská 1507, Praha 9-Újezd
nad Lesy, jednající Mgr. Petrem Lojínem.
Za petiční výbor: Dne 1.10.2016 Ing. Vladimír Klepetko, Holšická 1426, Praha 9, předseda výboru

Čitelné jméno a příjmení:

Bydliště (město, ulice a číslo)

Podpis:

Podpisový arch, prosím, předejte podepsaný / podepište v Galerii Kollmanka v Hodkovské 1210 nebo
Reklama Zajptovi Novosibřinská 875 nebo KOSSUTH Rezidence & Wellness Blatov, Starokolínská 306
nebo přineste /podepište na zasedání zastupitelstva MČ, které se bude konat 10. 10. 2016 od 18 hod.
v divadelním sále Masarykovy ZŠ, Staroklánovická 230 (stará budova školy), vchod z Čentické ulice.
Arch Vám k podpisu předložíme/podepsaný arch vyzvedneme i osobně, pokud nám včas napíšete na
petice2016ujezd@centrum.cz
Číslo archu: ____

