
. PETICE
dle či. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1 990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané obce Psár, prostřednictvím týto petice žádáme starostu
obce Psáry, aby co nejdříve vyřešil problém se stříkajf~p1aškovou kanalizací v ulici
Psárská při každém větším dešti. -~ ‘

1/ Chceme, aby se ihned začalo s opravou zmíněné -kanalizace a odstranilo se,
tak vyplavováni lidských výkalů, toaletních papírů, kondomů a všeho podobného
svinstva do ulice Psárská a na přilehlé zabrady.

2/ Chceme, aby se okamžitě začal vybírat zadavatel projektové dokumentace,
dodavatel díla a byly stanoveny přibližné nebo konkrétní termíny ve kterých bude
stanoveno co a jak se bude konat.

3/ Chceme, aby nás starosta stručně a pravidelně informovala y Psárském zpravodaji a
- webových stránkách obce o postupu a jednotlivých krocích při řešení daného

problému. ~. .

Děkujeme. .

. Za petiční výbor: .

Jméno a příjmení, Adresa bydliště r r

~ kPJe4 s‘~& ‘ 77~i~c~‘ se ~c ~Jmeno a pnjmem, Adresa oy iste ( ĺ -

Mz‘-~vz ‚P~r~~ - . ř~V “-,“‚~ 2í~P‘
(Občané si mohou pro další jednát~í se státním orgánem vytvořit petiční výbor, ale «‚ni to nutné. Petiční
vybor muže jmenovat člo‘~ěka, ktery je opravněn za podepsane občany jednat Tomutpjt _________

byt 18 a vice let Nejjednodušsije, když je tento člov&c člen petičního vyboru a.zaro.věi~!mů ..

Pokud nikoho takového nemáte nebo nepotřebujete se státním orgánemjednat, nemusíte uvádět nikoho.
Je ale výhodné nějakého vyjednavače mít, protože tento člověk má právo zastupovat podepsané občany
a dotazovat se státního orgánu na detaily. Pokud vyjednavač není, petice působí neorganizovaně aje
snadnější petici zamítnout.)

Zastupovatpetiční výbotpřijednání se státnuini orgányje oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná ‘«~, písm. J zák č. 85/1990 Sb.)
(Tuto větu je třeba na petici mít, pokud máte více členů petičního výboru a všichni mohou jednat se
státním orgánem. Pokud je vyjednávač někdo jiný, uveďte místo poslední věty jeho jméno a bydliště)

J.



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 Splašková
kanalizace v ulici Psárská ‚- ‚
•éĹ~mná Ů4ĎJ&5c5ť. 7sl‘,s~z i‘s‘ pm, 2 ri. ‚‘

Za petiční výbor:
Jméno a příjmení, Adresa bydliště (pokud nemáse petVní výbor, neuvádíte nikob.o)
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Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice‘a číslo) Podpis
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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 Splašková kanalizace v ulici

74,ť‘~zřff řM~‘ zfl 4(7Psárská.

Za petiční výbor:
Jméno a příjmení, Adresa bydliště (pokud nemáe petiČn~ výbor, teuvádíte r~ikoho)
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Čitelné jméno a příjmení ‘ Bydliště (ulice a číslo) Podpis
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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 Splašková
kanalizace v ulici Psárská.
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Za petiční výbor:
Smén a přímení, Adresa bydliště
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(pokud nemáte ve~iční výbor, neuvádíte nikoho)
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