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Petiční výbor:
Mgr. Vlasta Dvořáková, Horní 253, 123 40 Horní Dolní, oprávněná
jednat jménem petičního výboru
Ing. Jan Nový, Příčná 1369/11, 123 46 Horní Dolní
Nikola Černá, Dolní 265b, 123 41 Horní Dolní
Petr Kovář, Průběžná 2546, 123 45 Horní Dolní

Petice vznikla v Horní Dolní dne 1. 1. 2010

My, níže podepsaní, vyzýváme vedení města Horní Dolní, aby urychleně
podniklo kroky k trvalému zlepšení této situace v centru našeho města,
které má sloužit hlavně lidem, ne autům.

Dopravní zatížení centra Horní Dolní je již delší dobu neúnosné, výrazně
se zde zhoršila kvalita života a místním obyvatelům je přehlížením tohoto
problému upíráno právo na zdravé životní prostředí. Podle zpráv Státního
zdravotního ústavu vzrostl v našem městě během posledních tří let počet
onemocnění způsobených špatným ovzduším a nadměrným hlukem
o 20 %. Silným provozem jsou nejvíce ohroženy a omezovány naše děti
– nemají si kde hrát a kvůli hustému provozu a bezohlednosti některých
řidičů máme obavu o jejich bezpečnost.

Adresáti: Ministerstvu životního prostředí České republiky,
České inspekci životního prostředí,
starostovi a zastupitelstvu města Horní Dolní

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Petice za omezení automobilové dopravy
v centru města Horní Dolní

Petice občanu

Doprava doleva
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REFERENDUM
• Každá skupina vyšle jednoho zástupce do komise, která bude dohlížet
na průběh hlasování, sčítat hlasy a vyhlašovat výsledky.
• Komise rozdá lístky na hlasování a položí otázku, na kterou se bude
v referendu odpovídat ANO nebo NE: Souhlasím s tím, aby centrum
města Horní Dolní bylo uzavřeno pro automobily a přeměněno na pěší
zónu.
• Všichni občané hlasují, komise vybere lístky a sečte hlasy. Platné jsou
pouze hlasy, kdy je na lístku napsáno pouze ANO, nebo NE.
• Komise vyhlásí výsledek referenda.

PŘED REFERENDEM
• Zástupci názorově vyhraněných skupin mají čas přesvědčovat jednotlivé
zastupitele a rodiče, aby se přidali na jejich stranu.

VEŘEJNÁ DISKUZE
• Zastupitelé přivítají přítomné občany na veřejné diskuzi a oznámí,
o čem se bude diskutovat. Poté popíší situaci v centru a představí svůj
návrh řešení.
• Zástupci ostatních zájmových skupin postupně představí svůj pohled
na situaci v centru a reagují na návrh řešení přednesený zastupiteli.
• Zastupitelé otevřou diskuzi, ve které se skupiny s jasným postojem
snaží přesvědčit ostatní o své pravdě, ale hlavně přetáhnout na svou
stranu zástupce nerozhodných skupin (tj. zastupitele a rodiče).
• Zastupitelé ukončí diskuzi a sdělí své rozhodnutí, že vyhlásí referendum
a podle jeho výsledku se rozhodnou, jak dál pokračovat.

Na základě Petice za omezení dopravy v centru města Horní Dolní svolali
zastupitelé veřejnou diskuzi.
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