PETICE NA OCHRANU MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním vyhlašuje petiční výbor
petici na ochranu místní samosprávy.

Vážení členové zákonodárných sborů ČR a ministři vlády ČR,
my, níže podepsaní občané České republiky, trváme na důsledném dodržování a
respektování Ústavou garantovaného práva na samosprávu. Proto žádáme vládu a obě
komory Parlamentu České republiky, aby byly ihned zastaveny, popř. zrušeny kroky, které
vedou k devastaci a postupnému omezování práva na samosprávu na úrovni obcí, měst a
krajů.
V této souvislosti důrazně odmítáme:
1) snahy vlády o direktivní a protiústavní slučování především malých obcí, které jsou
účelově odůvodňovány snahou o zefektivnění státní správy bez ohledu na Ústavou
chráněné právo obcí na samosprávu
2) další zatěžování místní samosprávy zbytečnou a neobhajitelnou státní byrokracií,
jejímž jediným cílem je zvýšit direktivní, a tím neústavní, vliv státu na činnost místní
samosprávy
3) přímé i nepřímé zužování práva na samosprávu ze strany státu bez ohledu na fakt, že
právo na samosprávu je zaručeno ústavním pořádkem
Proto Vás vyzýváme, abyste garantovali dodržování práva na samosprávu v České republice,
jasně odmítli její devastaci a důrazně se distancovali od všech výše uvedených skutečností.
Dále požadujeme jasné legislativní, věcné a personální oddělení státní správy a samosprávy
na každé úrovni místní samosprávy, aby nedocházelo k jejich splývání, kterého stát zneužívá
ve své argumentaci o efektivitě veřejné správy.
Děkujeme.
Za petiční výbor:
1. Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, nar. 18.5.1965, Staškova 63, 789 85 Mohelnice
2. JUDr. Stanislav Polčák, nar. 21.2.1980, Klimentská 48, 110 00 Praha 1
3. Ing. Jana Křižková, MBA, nar. 20.9.1971, 687 71 Komňa 191
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněna
paní Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová.
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Za petiční výbor: Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová
Vyplněné petiční archy zasílejte na adresu:
Kancelář senátora Ivo Valenty, Masarykovo nám. 155, 686 01 Uherské Hradiště
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