PODPISOVÁ AKCE
GOODMAN HALY – ZDIBY plocha hal 75.500 m2, areál 14,4 ha
VÍTE, ŽE SE VE ZDIBECH MAJÍ STAVĚT HALY VĚTŠÍ NEŽ AMAZON?
VÍTE, ŽE TO BUDE ZNAMENAT MIN. 1.600 AUT DENNĚ NAVÍC?
VÍTE, ŽE Z TOHO BUDE MINIMÁLNĚ 400 NÁKLADNÍCH SOUPRAV DENNĚ?

TO JE HROZÍCÍ REALITA, KTERÉ MŮŽEME SPOLEČNĚ
ZABRÁNIT!!!
Zde je odkaz, kde jsou veškerá fakta:

stophaly.nazory.cz
Krajský úřad informoval obec Zdiby o zahájení uvedeného řízení. Oznámení existují dvě (ze
dne 4.4.2016 a ze dne 19.4.2016), a to proto, že po prvním z nich obec Zdiby nezveřejnila
tento záměr na úřední desce obce.
Teprve po urgenci občanů Zdib u kraje, tento obci uložil splnit danou povinnost. Ke
zveřejnění došlo až 18.4.2016. Díky tomu lhůta pro to, abychom s celou situací něco
udělali, neskončila dne 26.4.2016, ALE definitivně skončí až dne 8.5.2016.
Pokud by naše urgence neproběhla, byl by již konec!!!!

Svůj PODPIS PROTI HALÁM GOODMAN prosím připojte
na 3 podpisové archy:
První dva podpisové archy jsou na podporu spolku Otevřeno o 106, který ve věci hal
Goodman začal, prostřednictvím advokátní kanceláře, hájit zájmy Zdib a přilehlého
okolí. Pro své procesní kroky potřebuje vaše podpisy (vaše podpisy budou využity
advokátní kanceláří v podáních, která budou směřovat zásadně proti výstavbě hal Goodman u
kostela ve Zdibech, podání se právě zpracovává).
Třetí podpisový arch je arch „nás veřejnosti“ – nejen občanů, ale kohokoliv, kdo se cítí
být výstavbou obrovských hal Goodman ve Zdibech dotčen (znění tohoto občanského
vyjádření je k dispozici v místě podpisu).
Kdy?
Kde?

Kdo?

v týdnu od 2. do 5. 5. 2016

- všechny 3 podpisové archy

až do odvolání

- první a druhý podpisový arch

Cukrárna ve Zdibech

- během celé otevírací doby

Pekárna ve Zdibech

- během celé otevírací doby

776 128 636

- v nutných případech do 21 hodin

Kdokoliv, kdo se rozhodl chránit veřejný zájem i sám sebe a cítí se být
výstavbou gigantických hal Goodman v obci Zdiby dotčen!

Kontakt: stophaly@seznam.cz

