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763 26 LuhaČovice

Petice za přesunutí skateparku z ulice Zahradní čtvrť na
vhodnější místo v Luhačovicích

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

My, niže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby
provozovatel skateparku, umístěného v ulici Zahradní Čtvrť v Luhačovicích, učinil
z důvodů popsaných niže řádné kroky k jeho neprodlenému přesunutí na jiné
vhodné místo v katastru města.

Při používáni výše uvedeného skateparku vzniká vysoce nepříjemný a zdraví
nebezpečný impulsní hluk, pocházejici z dopadů pojezdů koloběžek a
skateboardů na překážky, které způsobuji velmi hlasité rány, jenž se rozléhají do
širokého okolí a v okolních domech a bytech jsou slyšitelné i přes zavřená okna a
není tak před nimi úniku. Tento hluk při dlouhodobé expozici zasahuje centrálni

nervovou soustavu, představuje významné nebezpečí pro vegetativní systém a
tomuto zdraví škodlivému hluku jsou občané bydlíci v jeho blízkosti po několik
hodin denně dlouhodobě vystavováni.

Mezi další problémy tohoto skateparku patři také časté porušováni provozního
řádu, zejména pak poházené odpadky, kouřeni, požíváni alkoholických nápojů a
jiných návykových a omamných látek, produkce hlasité hudby, nepouživáM
ochranných prvků, nedodržování provozní doby atd. Mnoho rodičů se proto
obává pouštět své děti do prostoru skateparku samotné, zejména pak
v podvečerních hodinách.

Jelikož tento nedávno postavený skatepark zničil mnoha obyvatelům bydlícím
v jeho okolí pohodu a dlouholeté klidné bydlení v lázeňském městě, snížil tržní
hodnotu jejich nemovitosti, ohrožuje zdraví obyvatel v jejich vlastních domovech
a z výše uvedených důvodů představuje zcela nevhodné místo pro řádnou
výchovu dětí, žádáme tímto o jeho přesunutí z této lokality na jiné místo

v katastru města, jež bude pro skatepark vhodnější.
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