
Podpisový arch

 „Chceme zachovat rekreační a komunitní prostor v unikátní dvouřadé
kaštanové aleji v ulici Opatovická v Hradci Králové“

- Chceme zachovat unikátní dvouřadou kaštanovou alej v ulici Opa-
tovická v Hradci Králové

- Nechceme znehodnocení životního prostředí rozdělením Pražského
Předměstí bariérou další železniční tratě a její protihlukovou stě-
nou 

- Chceme zachovat stávající rekreační prostor včetně dětského 
hřiště u železničního přejezdu v ulici Poděbradova v Hradci 
Králové

Osoba pověřená petičním výborem k jednání s úřady a jeho zastupování ve věci této pet-
ice:
Ondřej Samek, nar. 2.6.1975, Šmeralova 970/23, 500 02 Hradec Králové, předseda spolku

S výše uvedenou peticí souhlasíme a podporujeme ji svými podpisy: 

Jméno Příjmení Bydliště (obec, ulice, č.p./č.e.) Vlastnoruční
podpis



Podpisový arch

Petice „Kaštanka“
dle §85/1992 sb. O právu petičním 

„Chceme zachovat rekreační a komunitní prostor v unikátní
dvouřadé kaštanové aleji v ulici Opatovická v Hradci

Králové“

- Chceme zachovat unikátní dvouřadou kaštanovou alej v ulici 
Opatovická v Hradci Králové

- Nechceme znehodnocení životního prostředí rozdělením 
Pražského Předměstí bariérou další železniční tratě a její 
protihlukovou stěnou 

- Chceme zachovat stávající rekreační prostor včetně dětského
hřiště u železničního přejezdu v ulici Poděbradova v Hradci 
Králové

Petici sestavil dne 11.5.2016 petiční výbor ve složení:

1. Spolek Kaštanka z.s., se sídlem Šmeralova 970/23, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové, IČ 05012872, zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeném  Krajským  soudem  v Hradci  Králové,  spisová  značka  L
10707/SL1/KHK

2. Bohdan Samek, Šmeralova 970/23, 500 02 Hradec Králové
3. Ing. Dana Petržilková, Opatovická 754/25, 500 02 Hradec Králové
4. Dana Marečková, Jiřího Purkyně 1702/47, 500 02 Hradec Králové

Osoba pověřená petičním výborem k jednání s úřady a jeho zas-
tupování ve věci této petice:

Ondřej Samek, nar. 2.6.1975, Šmeralova 970/23, 500 02 Hradec Králové, 
předseda spolku Kaštanka z.s.

Subjekt, kterému je petice určena:

Zastupitelstvo města Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, IČ 00268810

Československé armády č. p. 408/51,  500 02 Hradec Králové


