Zrušte dobývací prostory pod Horním Jiřetínem a Frenštátem pod Radhoštěm!
Jiří Paroubek, předseda ČSSD
Mirek Topolánek, předseda ODS
Vážený pane předsedo,
naléhavě Vás žádám, abyste prosadil zrušení dobývacích prostorů, ve kterých v současnosti žijí
obyvatelé měst a obcí na Mostecku a v Beskydech. Zejména se tato moje žádost týká měst Horní Jiřetín a
Frenštát pod Radhoštěm a obce Trojanovice.
Uvedené dobývací prostory komplikují život tisícům lidí žijících ve zmíněných obcích a bez náhrady
omezují jejich vlastnická práva. V případě Horního Jiřetína pak dokonce přímo ohrožují budoucí existenci
celého města. Uvedené dobývací prostory byly vyhlášeny ještě za minulého režimu zcela bez ohledu na práva
místních obyvatel, ochranu životního prostředí a ochranu soukromého vlastnictví. Ani jeden z nich není
v současnosti roztěžený. Je proto namístě je bezodkladně zrušit.
Vážený pane předsedo, pokud v blížících se volbách uspějete, budete mít jako předseda vlády možnost moji
žádost splnit. Dovoluji si Vám sdělit, že postoj ke zrušení uvedených dobývacích prostorů bude jedním
z důležitých kritérií, na základě kterých budu v říjnu vážit, komu odevzdám svůj hlas.
S upřímným pozdravem
Jméno a příjmení:

…………………..……………………..…………………………….……..

Adresa trvalého bydliště: …………………..……………………..…………………………….……..
E-mail:

…………………..……………………..…………………………….……..

Podpis:
…………………..……………………..…………………………….……..
 Souhlasím s tím, aby se občanské sdružení Kořeny mým jménem s touto žádostí obracelo i na další
kandidáty do Poslanecké sněmovny.
 Mám zájem o informace o výsledcích kampaně.
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