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Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy k petici: 
 

Můžu petiční arch nechat podepsat i přáteli, kteří bydlí mimo oblast Prahy 8 ? 

Ano, můžete. Petiční zákon č. 85/1990 sb. §4 nespecifikuje bydliště podpisovatelů-

petentů. Je pouze důležité, že se zněním petice souhlasí a svým podpisem tak vyjadřují 

svůj názor. S ohledem na sousední Botanickou zahradu, kterou navštěvují návštěvníci z 

celé ČR,  je přímo žádoucí, aby se tato petice dostala i za hranice Prahy 8 mezi co nejvíce 

obyvatel. 

 

Máte stanovené datum, do kdy se můžu pod petici podepsat?  Asi to nestihnu 

do 30.3.2018. 

Datum konce sběru podpisů není stanoveno – místo něho jsme určili minimální 

hranici 10.000 podpisů, aby byl počet petentů pro radní a zastupitele Hl. m. 

Prahy opravdu směrodatný. Pro co nejrychlejší efekt odporu neodkládejte prosím svůj 

podpis. 

 

Uvedený termín byl určen pouze pro zaslání emailového vyjádření na Magistrát Hl. m. 

Prahy s popisem, jaké negativní vlivy stavba hypermarketu přinese na okolní životní 

prostředí a zdraví místních obyvatel. Jinak díky svátkům je ze zákona posunut termín až 

do úterý 3.4.2018, pokud jste to ještě nestihli – máte možnost. 

 

Je někde uveden odkaz na elektronickou verzi petice na internetu? 

S ohledem, že státní úředníci ani v 21.století neuznávají elektronickou petici (naposledy 

stavební úřad MČ Praha 8 v otázce BD Troja Horizons) rozhodli jsme, i když je to pro nás 

organizačně náročnější.. že bude pouze papírová petice. 

 

Chystám se připíchnout prázdný petiční arch na nástěnku našeho bytového 

domu, abych Vám pomohl. 

Prosím, tentokrát raději ne. Na základě provedeného dotazníkového šetření, kde se 4 

obyvatelé ze 100 vyjádřili pro výstavbu hypermarketu Kaufland Troja (jejich názor 

respektujeme), lze očekávat, že arch i s podpisy dříve nebo později někdo strhne, 

zmuchlá nebo odnese. S ohledem na podepsané Vaše sousedy, kteří se domnívají že 

pomohli, by byla škoda ztráty jejich podpisů. 
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Rád(a) bych Vás podpořil(a). Kde se prosím můžu podepsat? 

Pokud jste obyvatelé z okolí, petici můžete podepsat aktuálně na 3x místech na sídlišti 

Bohnice – adresy vč. fotografií naleznete níže v článku. 

 

Pokud jste z jiné části Prahy nebo ČR, přesto však zásadně nesouhlasíte, aby v 

sousedství ojedinělé přírodní Trojské lokality, která je návštěvníky vyhledávána 

především pro naučné, volnočasové a relaxační aktivity – stál rušný 

hypermarket Kaufland – stáhněte si prosím petici i s prázdnými archy z tohoto článku, 

vytiskněte, podepište, případně požádejte i rodinu, přátelé, známé o jejich podpis. 

Nikoho však do podpisu nenuťte 😊   

 

Následně, nejlépe s plným archem (ale není to podmínkou), nás prosím kontaktujte  

na emailu: proti.plotu@email.cz, kde se domluvíme na způsobu předání. 

 

Bude petice platná, když vytisknu jen tu stránku s petičním archem na podpisy ? 

Ano bude platná. Dle č. 85/1990 sb. §4 odst.2) podpisové archy nemusí obsahovat text 

petice, pokud je z názvu zřejmé, o jakou petici se jedná a jsou zde uvedeni členové 

petičního výboru vč. informace, kdo je oprávněn v této věci jednat s úřady. Aby byl 

podpis platný, musí čitelný text obsahovat jméno, příjmení, bydliště vč. města a podpis. 

 

Rád bych pomohl Vaší iniciativě ve sběru podpisů. Co mám udělat? 

Děkujeme, s ohledem na náročnost kampaně byste nám s tím hodně pomohli. Vytiskněte 

si prosím petici s prázdnými archy z tohoto článku, oslovte Vaše sousedy z domu (tedy 

pokud v domě nebydlíte sami 😊), Vaše přátele, kolegy v zaměstnání nebo kamarády z 

kroužků. Znění celé petice naleznou na druhé straně petičního archu. V případě, že by 

potřebovali více informací, odkažte je na naše stránky http://www.proti-plotu.cz 

 

V případě nabídky dlouhodobější pomoci ve sběru podpisů nás kontaktujte na 

emailu: proti.plotu@email.cz 
 

 

Děkujeme za podporu! 

 

http://www.proti-plotu.cz/

