Petice proti přehradě na řece Oslavě – „Zachraňme údolí Oslavy“
My, níže podepsaní, podporujeme petici proti záměru na výstavbu Vodního díla Čučice na řece Oslavě, podepsané
dne 27.4 2016 petičním výborem ve složení: (1) Vít Aldorf, trvale bytem Školní 25, Oslavany, 664 12 (2) Roman Horký,
trvale bytem Merhautova 13, Brno, 613 00, (3) Vladimír Kerndl, trvale bytem Žernovník 18, 679 21, (4) Petr Bendl,
trvale bytem Dolní Bezděkov 21, Bratronice, 273 62, (5) Josef Obršlík trvale bytem Ketkovice 23, 664 914, a tedy:
a) nesouhlasíme se záměrem na výstavbu Vodního díla Čučice na řece Oslavě v Přírodním parku Oslava a Přírodní
rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice, který je popsán níže v odstavci 2 této petice,
b) nesouhlasíme ani s jakýmkoli jiným podobným záměrem na výstavbu přehrady, nádrže či jiného podobného
vodního díla na řece Oslavě, ať již v Přírodním parku Oslava, Přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice, nebo
kdekoli jinde na jejím horním nebo dolním toku, pokud by byl někým zvažován, a
c) žádáme výše uvedené orgány a organizace, aby v mezích své působnosti na svých zasedáních, popřípadě
prostřednictvím svých oprávněných představitelů
i) projednaly záměr uvedený výše v písm. a) a vyjádřily s ním nesouhlas,
ii) projednaly i možnost záměru uvedeného výše v písm. b) a vyjádřily s ním nesouhlas.
více na https://www.facebook.com/Zachraňme údolí Oslavy
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Vyplněný petiční arch laskavě zašlete co nejdříve, nejpozději však do 30.9.2016 na kontaktní adresu:
Vít Aldorf, Školní 25, Oslavany, PSČ 664 12
Petiční arch č. …..……
(doplní petiční výbor)
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