
Podklady na zasedání ZM dne: 29.05.2014                                              

Název materiálu: 
05. Petice občanů.

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
                            Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního
                        
Vypracoval:  Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního                        
                        
Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
                                                                Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního
                                                         
Předložení materiálu uloženo: Starostou města Turnov.

Přílohy: Petice občanů „Za dozor MP u přechodu v Nádražní ul.“.
 
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 
Projednáno v: Ve vedení města.
 
Vztah k rozpočtu města: Bez nároku na rozpočet.

Zdůvodnění a vysvětlení:
  Starosta města obdržel dne 13. 05. 2014 petici „Za dozor MP u přechodu v Nádražní ulici“ předloženou 
petičním výborem zastoupeným panem Alešem Resslerem ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu 
petičním, ve znění pozdějších předpisů.
  Petice byla podpořena celkem 168 podpisy fyzických osob, z tohoto počtu bylo 122 občanů města.
Právo petiční je jedním z ústavně zaručených politických práv občanů České republiky.  
  Při výkonu práva petičního vůči obcím jako územně samosprávným celkům a při určení právního režimu 
vyřizování petic je třeba v první řadě zkoumat, zda se obsah petice týká výkonu jejich přenesené působnosti 
nebo výkonu jejich samostatné působnosti. V prvním případě se bude postup obce při vyřizování takové 
petice řídit plně ustanoveními zákona o právu petičním. Naopak, pro vyřízení petice týkající se samostatné 
působnosti se však zákon o právu petičním neaplikuje a postupuje se podle pravidel pro vyřizování petic 
schválených radou obce a zákona o obcích.
  Využitím institutu petičního práva občanem města nepochybně odpovídá povinnost osloveného orgánu 
samosprávy (v našem případě starosta) petici přijmout, posoudit a v rozumné lhůtě informovat autora petice 
o stanovisku k jejímu obsahu. Obsahem petičního práva však již naproti tomu není nárok na to, aby jejímu 
obsahu bylo věcně vyhověno ze strany adresáta petice.
  V našem případě, byť se jedná o petici ve smyslu zákona o právu petičním, se v konečném důsledku jedná o 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, tedy působnost samostatnou, neboť městskou policii 
zřizuje město a řídí ji starosta nebo pověřený člen zastupitelstva, v jehož pravomoci je určit, v jakých 
oblastech zabezpečení veřejného pořádku je nutné zvýšit dohled.
Proto navrhujeme zastupitelstvu města, aby se předmětná petice projednala na jednání zastupitelstva města 
jako kvalifikovaná žádost ve smyslu § 16 odst. 2 podle zákona o obcích, neboť ji podpořilo více než 0,5% 
občanů města, tedy 122 občanů města.

Stanovisko odboru dopravy:
Z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích je řízení provozu na přechodu pro chodce 
strážníky městské policie možné.
Zákon připouští i řízení provozu na přechodu i jinou osobou za splnění určitých podmínek:
- přechod nebo místo, kde se přechází je v blízkosti školy a řízení provozu je možné pouze pro děti a školní 
mládež (Nádražní ulice toto nesplňuje),



- osoba je pověřená obcí s rozšířenou působností, písemné pověření musí mít u sebe,
- tato osoba  musí mít předepsaný reflexní oděv a terčík, musí být dostatečně odborně způsobilá a musí být 
starší 18 let,
Účastník provozu, tedy chodec i řidič jsou povinni pokyny této osoby uposlechnout.
Projednáme vyškolení zaměstnanců Města, kteří byli přijmutí na základě dohody s Úřadem práce. V 
současné době se jedná o 5 zaměstnanců a jednoho koordinátora.

Vyjádření k rannímu řízení dopravy z hlediska Městské policie:
Vzhledem k počtu strážníků MP bude snaha o jejich rotaci v ranních hodinách na přechodech, které jsou 
primárně zatíženy dětmi jdoucími do škol. Přechod u ZŠ Žižkova, přechod v Nádražní ulici, přechod u ZŠ 
Sobotecká, přechod u kostela Sv. Františka, po vybudování průchodu do parku i přechod v ul. 5. května, 
případně přechod u Žluté ponorky. Jedná se především o preventivní krok.
 
Vyjádření k odpolednímu řízení dopravy z hlediska Městské policie:
Po dvou dnech sledování přechodů v Nádražní ulici v odpoledních hodinách jsme zatím zjistili, že nedochází 
k výraznému přecházení jenom samotných dětí, už jsou namíchaní s ostatními dospělými chodci a v této 
době je provoz pomalý, neboť se tvoří kolony v obou směrech (v této době končí většina firem a zaměstnanci 
se vrací domů - Sklostroj, Dias, atd.) a tím, že je v této oblast více přechodů, dávají řidiči přednost chodcům 
a tím se automaticky provoz zpomalý. Tato situace je prakticky denně už po několik let. Situaci budeme 
nadále monitorovat. Odpolední provoz navrhuji zatím nehlídat z důvodu velké roztříštěnosti odchodů dětí ze 
škol.

Návrh na usnesení: 
ZM bere na vědomí petici občanů „Za dozor MP u přechodu v Nádražní ulici“ a ukládá Ing. Ja-
romíru Pekařovi, pověřenému členu zastupitelstva města řízením městské policie, zajistit 
zvýšení dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích ve městě 
u přechodů pro chodce v blízkosti školských zařízení. 


