Podatel:
Spolek přátel obce Liblice
Ve Staré vsi 18
282 01 Český Brod – Liblice
IČ 03875482
Petice adresována následujícím státním orgánům a společnostem:
Český telekomunikační úřad
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162/3
118 01 Praha 1

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 00 Praha 1

Liblice 01.07.2022

Petice za zachování dvou stožárů vysílače
Liblice u Českého Brodu
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Spolek přátel obce Liblice zastupuje:
Irena Kuklová, předseda spolku, Ve Staré vsi 18, Český Brod - Liblice

Vážení,
my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byly zachovány dva
stožáry vysílače (dále jen „vysílače“), které jsou součástí obce již od roku 1976, a to i z níže
uvedených důvodů:
-

Vysílače tvoří neodmyslitelnou dominantu Liblic a staly se součástí zdejší krajiny a
celého okolí.
Zároveň se jedná o nejvyšší stavbu České republiky, která je zcela jedinečná.
Má unikátní patentovaný systém ARPO.
Je také jedním z nejstarších radiokomunikačních středisek v republice, byť jeho
vysílání bylo ukončeno 31.12.2021.

O vysílače je velmi dobře postaráno, jsou pravidelně kontrolovány a natírány. Vysílače
nikomu nepřekáží, neboť jsou postaveny mimo občanskou zástavbu. Z našeho pohledu se
jedná o mimořádnou stavbu, která nemá v České republice ani v Evropě konkurenci. Zároveň
si myslíme, že je v současné době vhodné zachovat vysílače AM, možná i jako technickou
památku a neučinit nevratné kroky v likvidaci vysílače a zachovat je v této podobě pro
budoucí generace.
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