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

Předmět petice: Nesouhlas s rozšířením Vědecko-technologického parku
v Ostravě – Porubě do lokality „Myslivna“
Vážený pane primátore,
porubský les Březí a lokalita „Myslivna“ jsou významné přírodní oblastí, které jsou obyvateli Poruby a
přilehlých městských obvodů intenzivně využívány k rekreačním aktivitám. Jsme přesvědčeni, že rozšíření
Vědecko-technologického parku (dále VTP) by nejen nenávratně narušilo obě tyto funkce, ale také by, kvůli
nárůstu dopravy, dále zhoršilo ovzduší v oblasti.
My, níže uvedení občané, se na Vás proto obracíme se žádostí o učinění nezbytných kroků pro znemožnění
nežádoucího rozšíření VTP v této lokalitě. Rádi bychom zdůraznili, že výstavbu VTP podporujeme, ale na
místě, kde nebude mít negativní dopad na životní prostředí a život obyvatel. Dále Vás prosíme o zajištění
stávajícího stavu lokality „Myslivna“ do budoucna.
Děkujeme
Petiční výbor ve složení:
Ingeborg Jakimová, Hlavní třída 840/64, Ostrava-Poruba
Kateřina Ličková, Pod Nemocnicí 2023/59, Ostrava-Poruba
Ing. Martin Bobek, Matěje Kopeckého 484/13, Ostrava-Poruba

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

Zahájení petice: 12. září 2015 v Ostravě

Adresováno:
Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostrava
Vážený pan primátor Ing. Tomáš Macura, MBA
Prokešovo náměstí 8
70200 OSTRAVA 1
Na vědomí:
MO Ostrava – Poruba
Vážený pan starosta Ing. Petr Mihálik
Klimkovická ul.28/55
708 56 Ostrava- Poruba

Podpisový arch k petici
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice Nesouhlas s
rozšířením Vědecko-technologického parku v Ostravě – Porubě do lokality „Myslivna“.
Za petiční výbor: Ingeborg Jakimová, Hlavní tř. 840/64, Ostrava-Poruba, tel. 720 395 407

Čitelné jméno a příjmení

Trvalé bydliště (ulice, číslo domu, město)

Podpis

Jan Novák

Prosíme, uvádějte při podpisu na petici CELOU ADRESU - tzn. ulici, číslo
a hlavně MĚSTO. Musí to být adresa trvalého pobytu. Děkujeme

