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My, občané, prostřednictvím této petice žádáme o okamžité odvolání ředitele městské policie Ústí nad Labem pana Bakuleho, z důvodu jeho nekompetentnosti vést profesionálně 
Městskou policii, přičemž v jejím vedení působí víc jak 15 let a na bezpečnosti města se to neprojevuje. Městská policie trpí pod jeho vedením dlouhodobým podstavem, nedostatkem 
vybavení strážníků a kvůli těmto skutkům není schopna plně vykonávat svou funkci. Tato Petice nevyzývá k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních,
politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti
a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti. Na důkaz své vůle přikládáme vlastnoruční podpis.

počet podpisůTímto podpisem uděluji souhlas se sběrem a zpracováním osobních údajů uvedených v petici. S osobními údaji je nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Uvedením e-mailové adresy udělujete souhlas s jejím využitím pro marketingové účely.

*) vyplňte HŮLKOVÝM písmem, modrou tužkou a názvy nezkracujte             **) nepovinný údaj 

podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

PETICE ZA ODVOLÁNÍ ŘEDITELE MĚSTSKÉ POLICIE V ÚSTÍ 
NAD LABEM A ZA NAVÝŠENÍ POČTU HLÍDEK STRÁŽNÍKŮ 

Petiční výbor ve složení:
Lukáš Navrátil, Štefánikova 753/42, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše 
Mgr. Jaroslav Pelc, Bory Kříže 994, 272 04 Kladno
Tomáš Rambousek, Třešňová 50, 403 40 Božtěšice

Vyplněný petiční arch zašlete na adresu zmocněnce petičního výboru.
Za petiční výbor:
Tomáš Rambousek
Třešňová 50
403 40 Božtěšice

Adresát:
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká hradební 2336
401 00 Ústí nad Labem - centrum

Podatel:
Tomáš Rambousek
Třešňová 50
403 40 Božtěšice

Petiční výbor zastupuje: Tomáš Rambousek, Třešňová 50, 403 40 Božtěšice


