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PETiCIA za okamžité zastavenie plošných a liniových výrubov stromov v pornohospodársko-urbannej krajine,
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813 70 Bratislava

V Bretejovciach, dňa 31.5.2016
Vec: odovzdanie.

Odovzdávame Vláde Slovenskej republiky „Petíciu za okamžité zastavenie plošných a líniových
výrubov stromov v pol'nohospodársko-urbannej krajine, ako napríklad pri vodných tokoch,
v parkoch, lesoparkoch, alejach a cestách, na celom Slovensku”, ktorú v čase od 8.4.2016 do
I .6.2016, 12:00 podpísalo 10.340 rudí na internete a svoj podpis potvrdilo cez svoju e-mailovú
schránku a 557 rudí na petičnom hárku. Spolu 10.897 signatárov.
Členovia petičného výboru nie sme členmi žiadneho občianskeho združenia, nadácie, politického
zoskupenia ani ničoho podobného. Teda nie sme financovaní nikým, všetky náklady si hradíme
z vlastných zdrojov.

Uvedomujeme si, že v tomto štáte petícia nie je závžizná pre volených zástupcov lildí.
Uvedomujeme si, že nektoré podpisy nemusia byt' v súlade s petičným zákonom.
Uvedomujeme si však aj to, že drvivá vüčšina tých, ktorí petíciu podpísali, sú voličmi súčasných
volených zástupcov vo vláde a parlamente.
Domnievame sa preto, že vláda SR by sa mala touto petíciou zaoberat' a splnit' požiadavky v nej
uvedené - Vox Populi, vox Dei.

Odporúčame tiež prečítat' si názory - komentáre signatárov petície, ktoré sme priložili v súbore na
CD. (na internete: http://www.peticie.com/forum/163012)
Signatárov petície budeme o záujme, respektíve nezáujme volených predstavitel'ov informovat'.

V.prílołepremładđme:
l. Znenie Petície

2. zoznam osöb, ktoré podpísali petíciu na internete na stránke:

http://www.peticie.com/zą_pkąmite_zastąvenię__ yyruhQY,_ 

-počet podpisov 10340, stránky od I-Epo 196-E,

3. petičné hůrky - počet podpisov 557, hůrky od I-Hpo 5941,
4. CD so sůbormi voformátepdf: -znenie petície,
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- zoznam signatárovpetície na internete,

- zoznam signatárov na petičných hárkoch,
- komentáre signatárov petície.


