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

„Za záchranu Společenského domu (KaSC) v Prostějově“
My, níže podepsaní občané Prostějova a přilehlých obcí, prostřednictvím této petice žádáme,
aby zastupitelé města Prostějova přehodnotili záměr zakotvený ve smlouvě o smlouvě budoucí ze
dne 16.7.2010 se společností Manthellen, a.s, ve které se město zavázalo prodat ke zbourání
stávající Společenský dům (bývalé KaS centrum), dále tržnici, tři parkoviště a několik cenných
městských pozemků v nejbližším okolí. Výměnou zde mělo vyrůst nové Obchodně společenské
centrum. Po velice zvláštní „transformaci“ původního záměru je však nastoleno vybudování
čistě Obchodního centra s podzemními garážemi pro potřeby nakupujících. Pouze
v dlouhodobém výhledu je zde ponechána možnost za peníze z městského rozpočtu vystavět v této
lokalitě nový společenský dům v řádu téměř 100 milionů korun. Jsme přesvědčeni, že výstavbou
v podstatě dalšího supermarketu dojde k nevratnému poškození architektonické a funkční zástavby
jednoho z nejcennějších území ve středu města.
Navrhujeme současnou smlouvu zrušit a zahájit práce na novém výběrovém řízení na
Obchodně společenské centrum, které bude mít jasně definovaná pravidla a zejména dořešeny
provozní záležitosti a následné financování - kdo bude vlastnit a provozovat jeho jednotlivé části
(sál, příp. knihovnu, tržnici, obchody, parkoviště, veřejné WC) a bude lépe respektovat vzácný
genius loci tohoto místa, který nese po své židovské a společenské historii. Věříme, že na základě
tohoto postupu vznikne řešení, které bude více vyhovovat skutečným potřebám prostějovských
občanů, bude respektovat jejich názory a dojde k posílení společenského a kulturního významu
Prostějova v regionu a k jeho oživení.
Nebude-li vybráno nové moderní řešení stavíme se za zachování stávajícího Společenského
domu a jeho efektivnějšího využívaní. V případě, že se tak nestane přispěje město Prostějov a
jeho zastupitelé v konečném důsledku k dalšímu úpadku kulturních a společenských hodnot naší
společnosti.
Děkujeme.
Za petiční výbor:
Ing. Ivo Lužný, V. Špály 11, 796 04 Prostějov
Ing. Jan Navrátil, Kosířská 18, 796 04 Prostějov
Lukáš Slouka, Janáčkova 6, 796 01 Prostějov
Zuzana Zaoralová, Sídl. Svobody 15/51, 796 04 Prostějov

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

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 „Za záchranu Společenského
domu (KaSC) v Prostějově“. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

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.

