PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
název petice:

„Výzva zastupitelům Obce Račetice a vlastníku nemovitosti
určené k ubytování sezonních pracovníků ZD Račetice“
My, níže podepsaní občané Račetic, stejně jako každý rok řešíme soukromé podnikání v
naší obci týkající se sklizně okurek.
Sezónní pracovníci se k nám chystají i tento rok a práce na polích již probíhají.
Zákon to bohužel umožňuje.
Umožňuje ubytování zahraničních občanů v Račeticích a v Pětipsech.
Zákon umožňuje pohyb těchto sezónních pracovníků po naší vesnici.
V případě naší vesnice, těchto sezónních pracovníků, kteří nejen že pracují na poli ale
i hledají v popelnicích vše, co by se „mohlo ještě hodit“, nedodržují žádná požadovaná
pravidla,
nemají žádné vžité hygienické návyky
a navštěvují obchod, veřejná prostranství obce a místní hospodu.
V době pandemie, kdy všichni nosíme roušky
a chráníme sebe, své blízké, rodiče, babičky a dědečky, naše děti, přátele, kamarády i Vás.
Chceme nás všechny chránit i nadále, nás, naše seniory i naše děti.
Kdo s námi souhlasíte a chcete také apelovat na zdravý rozum místních podnikatelů a
vlastníka nemovitosti poskytované jako ubytovna, prosíme:
připojte Váš podpis - Vaše zřejmé stanovisko,
kterým vyjádříte Váš jasný a kategorický nesouhlas s ubytováním těchto občanů na
území naší obce.
Vyjádříte tím nesouhlas s chováním místních podnikatelů a s chováním vlastníka
objektu, který tyto zaměstnance opětovně ubytuje přímo v centru naší obce.
Touto peticí s Vaším podpisem je rezolutně žádáte, aby se zodpovědně zamysleli nad
vážností svého konání, nad tím že tímto přístupem neohrožují pouze obyvatele naší
vesnice, ale i všech vesnic okolních.
Svým podpisem a touto peticí, zároveň vyzýváme vedení obce Račetice a vedení obcí
okolních, k maximálnímu řešení této situace všemi možnými dostupnými prostředky,
které platná legislativa ČR umožňuje.
Děkujeme
Za petiční výbor:
Martin Hofman, Račetice 86, 438 01 Žatec Tel:721033683
Barbora Čiháková, Račetice 86, 438 01 Žatec
Leoš Rieger, Račetice 90,438 01 Žatec
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

