KAM NA PARDUBICKU s.r.o., Ráby č. p. 38, PSČ 533 52, IČ 62027361, mobil 602 413 134

V Rábech 5. 3. 2016

Vážení občané, návštěvníci a příznivci,
originální zážitkové Muzeum perníku v Perníkové chaloupce pod hradem Kunětická hora u
Pardubic dnes probuzením Ježibaby ze zimního spánku vstoupilo do své 13. sezóny, kterou jsme
nazvali „Na rozcestí...“.
Bude mimořádně významná a důležitá, neboť rozhodne o tom, zda v obci RÁBY bude
pokračovat projekt Perníkové chaloupky, anebo zda jej vystřídá jediná ekonomicky reálná
alternativa – integrační centrum ARÁBYA, které by nebylo určeno pro rodiče s dětmi, nebylo by
jako dosavadní projekt financováno z poskytování služeb velkému množství zákazníků, ale ze
státního rozpočtu, a tak by mělo nesrovnatelně menší nároky na okolní pozemky (provozovnu).
Rozdíl obou projektů je patrný z názorného příkladu: Pokud by kdokoli chtěl uspořádat komerční
koncert například skupiny Kabát, potřeboval by velké pódium (neboť má velkou aparaturu) i velké
hlediště (má mnoho fanoušků). Pokud se ale prostorová kapacita provozovny změnou územního
plánu či rozhodnutím úřadu zmenší, pak nemůže účinkovat ona populární skupina ale pouze
islámští hudebníci ze Středního Východu (ARÁBYA), kteří nemají ani aparaturu ani fanoušky, a
navíc stát - paradoxně - náklady spojené s takovým "multikulturním" koncertem uhradí z daňových
výnosů od svých na koncertu nepřítomných občanů. Je to sice absurdní, ale běžná praxe...
Proto se obracíme na Vás, vážení občané ČR, návštěvníci a příznivci s naléhavou žádostí o
podepsání „Petice na záchranu Perníkové chaloupky v Rábech“.
Petici můžete podepsat ve všech provozovnách Perníkové chaloupky i u externích podporovatelů, a
to i pokud máte trvalé bydliště jinde než v naší obci Ráby. Zapojit se mohou také občané mladší 18
let, pokud chápou obsah petice, a to vzhledem ke své rozumové a mravní vyspělosti. V případě, že
chcete připojit k petici i podpisy osob ve svém okolí, je možné z internetových adres
www.pernikova-chaloupka.cz a www.petice.cz stáhnout a vytisknout podpisové archy, které po
vyplnění můžete zaslat poštou na naši adresu. Připomínáme, že každý občan může petici podepsat
pouze jedenkrát a že adresu trvalého bydliště je nutné vyplnit přesně dle občanského průkazu.
S úctou a poděkováním za Vaši podporu

Luděk Šorm, jednatel s. r. o.

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

na záchranu Perníkové chaloupky v Rábech
My níže podepsaní občané ČR prostřednictvím této petice žádáme, aby zastupitelstvo obce Ráby
využilo svoji pravomoc a poskytlo součinnost ke zrušení části Nového územního plánu Ráby v
areálu tzv. Lovčího zámečku, aby mohl pokračovat projekt Perníkové chaloupky pro rodiče s
dětmi (který se bez venkovní živnostenské provozovny neobejde), a aby z úředních důvodů nemusel
být nahrazen integračním centrem ARÁBYA, jež je jedinou jeho ekonomicky reálnou alternativou.
Jsme přesvědčeni, že lokalita Kunětické hory se svojí historií, tradicemi i současným rozvojem
cestovního ruchu je pro umístění jakéhokoliv typu azylového zařízení nevhodná. Proto věříme, že
obec Ráby své rozhodnutí přehodnotí a že Perníková chaloupka® bude moci pokračovat.

Jméno a příjmení (čitelně)

Trvalé bydliště (ulice, č.p., obec, PSČ)

Podpis

Každý občan může petici podepsat pouze jedenkrát, adresu uvést přesně dle občanského průkazu.
Pravdivost podpisů a osobních údajů garantuje podporovatel (jméno a příjmení, bydliště, podpis):

…............................................................................................................................................................
Tuto petici zastupitelstvu obce Ráby podává Luděk Šorm, Ráby č.p. 38, 533 52, ludek@sorm.cz.

Příloha – srovnání územních plánů lokality a vybraná ustanovení z právních norem:
plocha pro podnikání (hnědá) v roce 2001:

plocha pro podnikání (OM) v roce 2014:

Zatímco v roce 2001 byl celý oplocený areál definován jako „území občanské vybavenosti, podnikatelských aktivit“ (a
je od roku 2003 užíván a úředně registrován jako venkovní živnostenská provozovna Perníkové chaloupky), v roce
2014 se hlavní plocha OM (občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední) zmenšila na čtvrtinu původní
výměry ve prospěch jakési specifické plochy zeleně ZX pro biocentrum na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, a
to uvnitř dlouhodobě oploceného areálu, který má povahu zastavěného stavebního pozemku dle stavebního zákona, a
tak ze zákona nemůže být lesem. Lesní zákon také zakazuje využívání lesních pozemků jako živnostenské provozovny.

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 stížnostm i.

Zákon č. 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 nebo právnické osobě.)
§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.
(Poznámka: petici mohou podepsat také občané mladší 18 let, pokud chápou obsah petice vzhledem ke své vyspělosti.)

