
PETICE ZA ZACHRANU BÝVALÉ VĚZNICE 

V UHERSKÉM HRADIŠTI 
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85 / 1990 Sb., o právu petičním 

 

 

Vážení poslanci a senátoři,  

vážený pane prezidente, 

 

my, níže podepsaní občané České republiky, se již nadále nehodláme smířit 

s chátráním budovy bývalé věznice v Uherském Hradišti. Přestože stát získal tuto 

významnou památku do svého majetku již v roce 1994, doposud neučinil nic pro její 

faktickou záchranu.  

 

Apelujeme proto na představitele státu, aby neodkladně přistoupili k rekonstrukci 

uherskohradišťské věznice a našli pro ni nové důstojné využití. Jako jednu z možností 

vidíme v rekonstrukci objektu pro potřeby soudu a dalších justičních institucí a 

zároveň vybudování „Muzea totality“, které by uctilo památku obětí totalitních 

režimů a uchovalo důležitý odkaz pohnuté historie tohoto objektu.  

 

Uherskohradišťská věznice je totiž ojedinělou stavbou svého druhu v České 

republice, která připomíná léta teroru dvou totalitních režimů minulého století.  

 

Podpořte prosím naši snahu o záchranu věznice v Uherském Hradišti.  

 

Děkujeme. 

 

 

Petiční výbor:  

Ing. Michal Dvouletý, adresa: Prokopa Holého 764, Uherské Hradiště  

Mgr. Igor Stránský, adresa: Salaš 50, 687 06 Velehrad  

Ing. Ladislav Šupka, adresa: Na Rybníku 974, Uherské Hradiště 

 

 

Vyplněné podpisové archy prosím zasílejte na adresu:  

Kancelář senátora Ivo Valenta 

Pasáž Slunce, Masarykovo nám. 155, 686 01 Uherské Hradiště   



PODPISOVÝ ARCH 

PETICE ZA ZÁCHRANU BÝVALÉ VĚZNICE V UHERSKÉM HRADIŠTI  
 

Cílem petice je výzva členům Parlamentu ČR a prezidentovi republiky, aby neodkladně přistoupili k rekonstrukci uherskohradišťské věznice 

a našli pro ni nové důstojné využití. To vidí signatáři petice především v rekonstrukci objektu pro potřeby soudu a dalších justičních 

institucí a zároveň vybudování „Muzea totality“, které by uctilo památku obětí totalitních režimů a uchovalo důležitý odkaz pohnuté 

historie tohoto objektu. Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. 

Podle § 4, zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká „Petice za záchranu bývalé věznice v Uh. Hradišti.“  
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Za petiční výbor: Ing. Michal Dvouletý 


