PETICE PROTI VÝSTAVBĚ DALŠÍHO SUPERMARKETU V CENTRU BROUMOVA
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním


Po roce 1989 k nám dorazil trend budování obchodních center a supermarketů, které lidé oceňují pro pohodlnost a možnost výběru. Bohužel už k nám nedorazila opatrnost v jejich umísťování a převládá živelnost motivovaná touhou obchodníků po zisku. Supermarkety logicky obsadily nejdříve místa na periferiích a nastává doba, kdy míří do center měst. Vrátila se snad doba před rok 1989? Často se nikdo neptá, jak jsou občané spokojeni, jestli souhlasí, aby i před jejich domem stál další obří supermarket, jak by mohla vypadat náměstí a místa, kde žijí.

V lokalitě "Pyramida" a pozemků navazujících směrem k sídlišti Spořilov se plánuje výstavba rozsáhlého supermarketu. Projekt vzbuzuje oprávněné obavy. Považujeme jej za špatný z těchto důvodů:

1. Zbytečnost výstavby supermarketu v místě (v těsném dosahu LIDL a Konzum). Nepřináší výrazně odlišný typ zboží v kvalitě, rozmanitosti  ani ceně a ani lepší dopravní dostupnost.

2. Nevhodnost velké stavby do prostoru ohraničeného obytnou zástavbou odporující zásadám budování měst. 

3. Supermarket je plánován v bezprostředním sousedství školky a školkové zahrady s dominantními cennými dřevinami a dokonce částečně na jejím současném pozemku. Děti a personál školky by trpěly neúměrným hlukem a zplodinami zásobovacích kamiónů a permanentně provozovaných vzduchotechnických, chladících a jiných provozních agregátů .

4. Došlo by k výraznému snížení kvality života obyvatel žijící v ulicích ČSA, Nezvalova, Bratří Čapků a Wolkerova, kteří by trpěli nadměrným hlukem a zplodinami startujících a projíždějících vozidel zákazníků a stejně jako u školky hlukem permanentně provozovaných vzduchotechnických, chladících a jiných provozních agregátů.

5. Supermarket by s velkou pravděpodobností konkurenčně vyřadil stávající obchod Konzum. Uprostřed sídliště, které má být podle plánu regenerováno, by tak mohla zůstat chátrající budova, která není v majetku města a na jejíž další provoz by mělo město zcela zanedbatelný vliv. Mohlo by tak dojít k nechtěnému paradoxu, že by regenerovanému sídlišti dominovala např. sběrna odpadu.

6. Pokles cen bytů a nemovitostí vlivem celkově horšího životního prostředí v lokalitě 

7. Předpoklad zániku stávající obchodní infrastruktury tvořené malými prodejnami v širokém okolí 


My, níže podepsaní občané, žádáme představitele města Broumov, aby ukončili všechny práce vedoucí k přípravě návrhu záměru prodeje potažmo prodeje developerem požadovaných pozemků. Zastupitele města žádáme, aby zamítli záměr prodeje pozemků a jejich následný prodej developerovi potažmo investorovi, které by vedly k výstavbě supermarketu. Žádáme též vypracování alternativních návrhů na využití městských pozemků v dané lokalitě s akcentem na zachování zeleně a jejich předložení k veřejné diskuzi.

Děkujeme za zodpovědné posouzení naší petice.

Za petiční výbor, v Broumově 1/6/2009 :
Renata Bohadlová, ČSA 371, Broumov, 55001
Roman Chládek, ČSA 371, Broumov, 55001
Monika Pírková, ČSA 372, Broumov, 55001
Jiří Rambousek, ČSA 372, Broumov, 55001

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru
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 "PETICE PROTI VÝSTAVBĚ DALŠÍHO SUPERMARKETU V CENTRU BROUMOVA". Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

Za petiční výbor: 
Renata Bohadlová, ČSA 371, Broumov, 55001; Roman Chládek, ČSA 371, Broumov, 55001; Monika Pírková, ČSA 372, Broumov, 55001; Jiří Rambousek, ČSA 372, Broumov, 55001

Čitelné jméno a příjmení
Bydliště (ulice a číslo)
Podpis





























































Příloha - Listina základních práv a svobod
Čl. 18
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Příloha - zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)

§ 2
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu. 

§ 3
Petiční výbor
(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány. 

§ 4
Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let. 

§ 5
Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. 

Společná ustanovení
§ 9
Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona. 

