PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
My, níže podepsaní občané Loun a další obdivovatelé díla Zdeňka Sýkory, žádáme
prostřednictvím této petice, aby zastupitelstvo města Loun podpořilo realizaci úprav
piazzety Vrchlického divadla v Lounech dle návrhu architekta Josefa Pleskota,
Lenky Sýkorové a Andreje Škripeně. Návrh počítá s využitím černobílé geometrické
kompozice z roku 1962, jejímž autorem je Zdeněk Sýkora. I když od roku 1963
zdobila protipožární oponu lounského divadla, dnes ji známe jen z fotografií, protože
se při rekonstrukci na počátku nového tisíciletí ztratila. Použití kompozice by bylo
jejím symbolickým návratem před divadlo, pro které ji slavný lounský rodák
vytvořil. Věříme, že nás podpoříte.
Děkujeme.
Za petiční výbor:
Jiří Jiroutek, Ruprechtická 703/17, 460 01 Liberec I-Staré Město
Štěpánka Slezáková, Pražská 106, 440 01 Louny
Jolana Planičková, Česká 171, 440 01 Louny
Venuše Mirovská, Purkyňova 1334, 440 01 Louny
Jarodslava Havlíčková, Na Valích 387, 440 01 Louny
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

PETITION
nach Art. 18 Erklärung der Menschenrechte
und Gesetz Nr. 85/1990 Gesetzsammlung – Petitionsrecht
Wir, unten stehende Bürger von Louny und weitere Bewunderer des Werkes Zdeněk
Sýkoras, fordern durch diese Petition, dass der Stadtrat von Louny die Realisation
der Piazzetta des Vrchlický-Theaters nach dem Entwurf von Josef Pleskot, Lenka
Sýkorová und Andrej Škripeň unterstützt. Dieser Entwurf sieht vor, dass dabei eine
geometrische Schwarz-Weiß-Komposition Zdeněk Sýkoras von 1962 verwendet
wird. Obwohl sie ab 1963 den eisernen Vorhang des Theaters Louny schmückte,
kennen wir sie heute nur noch von Fotografien, denn der Vorhang ging bei der
Rekonstruktion zu Beginn des neuen Jahrtausends verloren. Durch die Verwendung
dieser Komposition würde sie symbolisch vor das Theater in Louny zurückkehren,
für das sie der berühmte Sohn dieser Stadt einst geschaffen hatte. Wir glauben, dass
Sie uns unterstützen.
Wir bedanken uns.

Petitionausschus:
Jiří Jiroutek, Ruprechtická 703/17, 460 01 Liberec I – Staré Město
Štěpánka Slezáková, Pražská 106, 440 01 Louny
Jolana Planičková, Česká 171, 440 01 Louny
Venuše Mirovská, Purkyňova 1334, 440 01 Louny
Jaroslava Havlíčková, Na Valích 387, 440 01 Louny
Jedes Mitglied ist berechtigt, selbständig mit Staatsorganen umzugehen /nach Klausel §5,
Buchstabe 1, Gesetz Nr. 85/1990, GB/

PETITION
under Article 18 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms
and Act No. 85/1990 on the Petition Right
We, the below signed citizens of Louny and other admirers of the works created by
Zdeněk Sýkora, hereby ask the municipal government of Louny to support the
realization of the modifications of the Piazzetta of Vrchlický Theatre in Louny
according to the study of the architect Josef Pleskot, Lenka Sýkorová and Andrej
Škripeň. The design plans to use a black and white geometrical composition created
by Zdeněk Sýkora in 1962. Although this composition decorated the theatre's fire
curtain from 1963, now it is only known from photographs. The fire curtain was lost
during the reconstruction of the theatre at the beginning of the millennium. Using the
composition for the piazza would symbolically return the work created by the famous
Louny native especially for the theatre in front of its intended home. We believe you
will support us.
Thank you
For the Petition Committee:
Jiří Jiroutek, Ruprechtická 703/17, 460 01 Liberec I-Staré Město
Štěpánka Slezáková, Pražská 106, 440 01 Louny
Jolana Planičková, Česká 171, 440 01 Louny
Venuše Mirovská, Purkyňova 1334, 440 01 Louny
Jarodslava Havlíčková, Na Valích 387, 440 01 Louny
Each member of the Petition Committee (the clause required by s. 5 (1) of the Act No. 85/1990
Sb.) is entitled to represent the Petition Committee during negotiations with administrative
bodies.

Podpisový arch k petici / Unterschriftensammlung zur Petition / Petition signature sheet
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 na získání podpory realizace úprav piazzety Vrchlického divadla
v Lounech dle návrhu architekta Josefa Pleskota, Lenky Sýkorové a Andreje Škripeně. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou
citace z petičního zákona.
Der komplette Text der Petition ist auf der ersten Seite dieses Faszikles, bzw. in unmittelbarer Nähe der
Unterschriftensammlung. Nach § 4 Gesetz Nr. 85/1990, Petitionsrecht, geben wir an, dass die Unterschriftensammlung die
Einbringung einer Unterstützung zur Realisation der Piazzetta des Vrchlický-Theaters in Louny betrifft. Der Entwurf stammt
von dem Architekten Josef Pleskot, Lenka Sýkorová und Andrej Škripeň. Weiter geben wir an, dass jeder Faszikel eine Anlage
mit Zitationen aus dem Petitionsgesesetz enthält.
The complete text of the petition is on the first page of this file or, as the case may be, in close proximity of this signature sheet.
Pursuant to s. 4 Act No. 85/1990 on the Petition Right we inform you that the signature sheet concerns the petition that seeks
support for the realization of the modifications of the Piazzetta of Vrchlický Theatre in Louny according to the study of the
architect Josef Pleskot, Lenka Sýkorová and Andrej Škripeň. Further, we inform you that certain quotations of the Petition Act
are attached as annex to each file.
Za petiční výbor / Petitionausschus / For the Petition Committee:
Jiří Jiroutek, Ruprechtická 703/17, 460 01 Liberec I-Staré Město
Štěpánka Slezáková, Pražská 106, 440 01 Louny
Jolana Planičková, Česká 171, 440 01 Louny
Venuše Mirovská, Purkyňova 1334, 440 01 Louny
Jaroslava Havlíčková, Na Valích 387, 440 01 Louny

Č.
Nr.
No.

Čitelné jméno a příjmení
Familienname und Vorname
Legible name and surname

Bydliště (město, ulice a č.p.)
Wohnort (Stadt, Strasse, Hause Nr.)
Address (city, street, house No.)

Podpis
Unterschrift
Signature

Příloha - Listina základních práv a svobod
Čl. 18
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo
s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Příloha - zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním
Úvodní ustanovení
§1
(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi
ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen
"petice").
§2
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.
§3
Petiční výbor
(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním
mohou občané vytvořit petiční výbor.
(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se
státními orgány.
§4
Shromažďování podpisů pod petici
(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici
svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být
umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným
způsobem nucen.
(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má
být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil,
nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech
přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu
motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku
16 let.
§5
Podání a vyřízení petice
(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává;
podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno,
příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici
do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo
ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a
způsob jejího vyřízení.
Společná ustanovení
§9
Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování
stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.

