
Podklady na zasedání ZM dne: 24.01.2013                                              

Název materiálu: 
08. Ostatní – petice občanů.

Předkládá: Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního
                    PhDr. Hana Maierová, starosta města
                        
Vypracoval:  Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního                        
                        
Zúčastní se projednávání v ZM: PhDr. Hana Maierová, starosta města
                                                         
Předložení materiálu uloženo: Starostou města Turnov.

Přílohy: Bez příloh.
 
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
 
Projednáno v: Ve vedení města.
 
Vztah k rozpočtu města: Bez nároku na rozpočet.

Zdůvodnění a vysvětlení:
  Starosta města obdržel dne 7. 1. 2013 petici „Za bezplatné parkování v Nádražní ulici“ předloženou 
petičním výborem ve složení Ing. Jan Kvapil, Jan Bartoš, Vladimír Podzimek a Kamil Polák ve smyslu 
zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů.
  Petice byla podpořena celkem 353 podpisy fyzických osob, z tohoto počtu bylo 238 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 a v konečném důsledku 
se dotýká výkonu přenesené působnosti (vydává rada města formou Nařízení dle zákona č. 13/1997 Sb.), je v 
pravomoci zastupitelstva města vydání tohoto Nařízení zastavit nebo podpořit.
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 238 občanů města.
Tedy:
- v reakci na petici by zástupci petičního výboru bylo ve lhůtě do 30 dnů sděleno, že předmětná petice bude 
posuzována jako kvalifikovaná žádost,
- v reakci na kvalifikovanou žádost, s odkazem na vyřízení ve lhůtách dle zákona o obcích, navrhujeme její 
projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
   

Návrh na usnesení: 
ZM bere na vědomí petici občanů „Za bezplatné parkování v Nádražní ulici“ a ukládá sta-
rostovi města vypracovat zástupci petičního výboru informaci s tím, že ZM petici občanů 
projedná jako kvalifikovanou žádost dle zákona o obcích na svém nejbližším zasedání. 


