1

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění
pozdějších předpisů

PETICE
za zastavení developerského projektu na pozemcích č. 410/12, č. 601/3 u osady
Alenina Lhota, část obce Jistebnice, katastrální území Cunkov, s cílem zachování
původní krajiny v přírodním parku Jistebnická vrchovina.
My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme zastavení developerského projektu
společnosti Golf Čertovo břemeno s.r.o., IČO: 26047667; výstavba ubytovacího resortu pro 70 osob
na zemědělských pozemcích č. 410/12 a č. 601/3 v Alenině Lhotě, katastrálním území Cunkov, část
obce Jistebnice, okres Tábor a dále žádáme vyjmutí této plochy z návrhu územního plánu města
Jistebnice.
Společnost Golf Čertovo břemeno s.r.o., která patří do skupiny SEBRE Holding a.s., plánuje další
rozšiřování golfového hřiště a výstavbu ubytovacího resortu v Alenině Lhotě. Ubytovací resort je
naplánován mimo stávající intravilán osady Alenina Lhota, na tzv. "zelené louce", na pozemcích
s vysokou kvalitou půdy, které jsou z hlediska oběhu podzemní vody hodnoceny jako maximálně
zranitelné. Rozloha ubytovacího resortu je plánována na 1,4 ha, což představuje rozlohu 53%
stávajícího intravilánu osady Alenina Lhota. Plánovaná stavba mění krajinný ráz, nezohledňuje
stávající tradiční architekturu osady Alenina Lhota a svým měřítkem a dispozicí popírá tradiční
urbanistický ráz dané lokality. Alenina Lhota je již tak přetížena stávajícím provozem golfového hřiště
a další výstavba může mít výrazný dopad na hydrologický režim území, může dále ochudit hodnotné
přírodní prostředí a v konečném důsledku i negativně ovlivnit život místních obyvatel (hluk, doprava,
bezpečnost aj.).

Petiční výbor ve složení:
Pavel Petráň, Cunkov 1, 391 33 Jistebnice
Magdalena Rezková, Alenina Lhota 1, 391 33 Jistebnice
Renáta Kučerová, Vokovická 679/10, 160 00 Praha 6
Lucie Váchová, Cunkov 3, 391 33 Jistebnice
Magdalena Smetanová, Na Okruhu 392/7, 142 00 Praha 4

Petici zasílejte na adresu: Pod Javorovou skálou z.s., Cunkov 1, 391 33 Jistebnice
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního
výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)
1) Tato petice bude po naplnění dostatečného množství podpisů předána: Zastupitelstvo města Jistebnice
2) Jakékoli sdělené osobní údaje všech osob podepisujících Petici budou využity výhradně jen k petičním účelům a bude s nimi dále nakládáno dle pravidel nakládání a
ochrany osobních údajů a GDPR
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PODPISOVÝ ARCH K PETICI
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto
podpisového archu.
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice ,,za zastavení
developerského projektu na pozemcích č. 410/12, č. 601/3 u osady Alenina Lhota, část obce
Jistebnice, katastrální území Cunkov, s cílem zachování původní krajiny v přírodním parku
Jistebnická vrchovina.“
Za petiční výbor:
Pavel Petráň, Cunkov 1, 391 33 Jistebnice
Magdalena Rezková, Alenina Lhota 1, 391 33 Jistebnice
Renáta Kučerová, Vokovická 679/10, 160 00 Praha 6
Lucie Váchová, Cunkov 3, 391 33 Jistebnice
Magdalena Smetanová, Na Okruhu 392/7, 142 00 Praha 4

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

TRVALÉ BYDLIŠTĚ
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ochrany osobních údajů a GDPR
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