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VážeÉdarnya Bánová
ptÉníhe,v,ýborir SgžerréFezE čtenůsp{krr Eeíená pro abčany z-s. iZdenĚk Forelt, nám.
Míru 122, Hulín zastupuiícípeiiění vybor; Mgr. |-lana Kouřilová, Zahradní 901, Flulín a MUDr. Fiadoslava
v zastoupení

Karliková, nám. M[ru 12€, Hulín} pFedáván,te vém tímto BetĚní listiny občanů,!€ďí sr$mi podprsy !ryiédřiti
názor na umístění tenisových a volejbalovrých tiřĚť v pt,ostcrách parku za školou. V průvodním textu v záhlaví
požadry.rdt, eby p*o totg §pítovř}í u^ařízení bFo nale=enoiiné urnís&ií než
PFJního listu perice j8 vEřŤ€§€řr
v Par&u. ObČanétím vyjádřili přání, udržď roáohu parku ve stávajících rozměrech, Měsiem navrhované
řeŠeni povde k pozvohému umenšování r,ozlohy patru, R narušeníokolí hlu}tem, narušeníklidťépghody

a k ornezování zcleně. V konečném stádiu se bude iednat o přeměnu parku na §portovní areál. o tomto
záměru svHČÍneoficiá,lní inŤormace a stavbě spotŤovní hely, tírn bu*e dÉnauý.stavbe. parkovi§ě a
PřístuPot4ých komunikacÍ. Také stále se měnícíplány, iníorrnace v tisku i zaiím nezveřejněný návrh změny
úzernníňo plánu v dané lo}calřĚ tomu na§vffč,uie.
Nadále irváme na zachování parku minimálně v rozsahu stávající zeleně, klidové zóny a na vylouěení
w§teré při*upové dcpravy.
Fředkládámetuto petici zasiupitdstvu k projednáníavyjadřeníformtru usne§€řtí r*stupitelstva,
Odvoláváme se přilom na usianovení zákona č. 85/1990 sb. O právu peiiěním. zejména pak na usi. 5,
§
odst. 3.
V nálzzno*i na výŠeuvedené nawhujerne zestupitelstvu, aby kvalifikovaně posoudilo v,yuřívání
síávaiícíchtří hřišť za školou, včetně lejich údržby.
Dotoluieme § tímto vyiádňt nad§i, že se budďe přáním siEnatářů pďice akťvně a vážně zabývat, a Ěe

hlaay občanůnemají pro vás cGnu pouze ve volbách.
§ pczdravan a prárrínr p*ných ďrů za pďĚní výbor

ffi: V Petiei jsou i podpiry mimahulíns{qýďr offianů. je to proto, že pďíce $lla umí§ěna na intemďu
a Pďice bylY podepisované na iistině ve veřeiných pro§torách, tudížtomu nešlo zabránií. tserte, prosím, tyto
PodPisY jako vyi#ření skuteČnosti, Ěe pro,blematika ĚtloÉníhoprostřdí netráp{ jan nás v Hulíně, ab i §r§
veřeinosl, a že jiinaše měeto zajímá.
Přílohy:

14 podepffiných arEhŮ
6 archŮ vytiětěnýeh z intemetové petice
17x prŮwdní li$ pro každéfioza$upttefe
1 x přůvódiií list pró tajéiňničinnú pro žalóžéňídóšpišu

