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Zastupitelstvo Obce Kunějovice se na svém 1 . jednání dne 14. II . 2aI4 usneslo
upravit postup pro přijímání a vyŤizovántpetic a vydalo:

Zásady pro postup v přijímání, projednávání a vyřizování petic

čt. t
Při vyřizování peticí se Obec Kunějovice řídí zákonem č. 85/90 Sb., o prálu petičním.

člz
Obecné zásady

K*aý máptávo sám nebo společně s jinými obracet se na obec se žádostmi, náwhy
á stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společenského zéýmu, které paří
do působnosti obce.
Obsah petice musí bý v souladu s ustanoveními § 1 odst. 4 zákona o prár,u petičním,
jinak její píevzetí obec odmítne.
Petice musí bý písemná a musí splňovat formální náležitosti podle zékona.

čt. s
Přijímání peticí

Petice přijímá starosta, jejich evidenci vede referent.
JeJi petice svým obsahem v rozporu se zákonem o právu petičním, odmítne její přijetí
a uvědomí o tom písemně toho, kdo petici podal.
Má-li petice formální nedostatky,wzye písemně toho, kdo petici podal, kjejich
odstranění a stanoví pro to přiměřenou lhůtu.
NepatříJi věc do působnosti obce, petici do pěti dnů postoupí příslušnému státnímu
orgánu a uvědomí o tom písemně toho, kdo petici podal.
ShledáJi petici po obsahové a formální stránce v pořádku, zapíše ji do zvláštní
evidence.

čt. +
Yyřizování peticí
Určený příslušný pracovník je povinen se obsahem petice zabývat a nejpozději do 30
dnů připravit odpověď tomu, kdo ji podal, případně tomu, kdo zastupuje členy
petičního ýboru.
Odpověď musí obsahovat stanovisko k obsahu petice a způsob jejího výízení.
Obec je povinna do 30 dnů písemně odpovědět na přijatou petici.
Odpověď na petici schvaluje a podepisuje starosta obce.

zástlspce starosty



Podání petice, popis sifuace:

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se prostřednictvím petice
na státní otgány se žádostmi, náwhy a stížnostmi ve včcech veřejného nebo jiného
společného zá$m'u, které patří do působnosti těchto orgiánů.
Znelůití petičního právamůže bý neoprávněným zásahem do osobnosti dnrhého.

Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):

Fyzickáosoba, občan ČR fiednotlivec i skupina obyvatel).
K sestavení petice, opaťení podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu
a jednrání s ním mohou občané vyfvořit petiční výbor. Petiční výbor není prárnrickou
osobou. Členové petičního wýboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude
zastupovat ve styku se státními orgilrry.
Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činností

Další podmínky:

Shromažďování podpisů pod petici:
Občan nebo petiční aibor může každyrft způsobem, kteqi neodporuje zákonu,lryzyvat
občany, aby petici sqfm podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své
jméno, příjmení a bydliště. Musí bý umožněno, aby se s obsahem petice před
podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí bý žádným způsobem nucon.
Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí b;ýt označeny tak, aby bylo
ňejmé,jaká petice mábý podpisy podpořena; ďáIe na nich musí bý uvedeno jméno,
příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho,
kdo je oprárměn členy petičního qiboru v této věci zastupovat.
Petice a podpisové archy mohou bl.t lystaveny téžna místech přístupných veřejnosti.
K tomu není třeba povolení sátnflro orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu
motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti mtĚe b;it pověřena osoba,
která dosáhla věku 16 let.
peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
Petice nesmí vyzyvat k porušování ústavy azákotlů, popíraní nebo omezování
osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich ntirodnost, pohlaví, rasu,
původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské wznáLrn a sociální postavení, nebo
k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé
neslušnosti.

Způsob podání:

Petice musí bý písemná a musí bý pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho,
kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jmén4 příjmení a bydliště
všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru
v této věci zastupovat.

Komu je podání určeno:

Státní orgárr, jemuž je petice adresován4 je povinen ji přijmou1. Nepaří-li věc do jeho
působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnírnu orgánu a uvědomí o tom
toho, kdo petici podal. Totéž co ve větě první platí o právnic§ých osobách, jtmžbyla
působnost státních orgánů svěřena.

Potřebné doklady a podklady:

Nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:



Stríffio€án, ktený petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně
odpověděttomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičnílro r.IUo*.
v odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejfrtavyíízent.

Spnávní poplatkv:

N§sou stanoveny.

Související právní předpisy: zákonč. 85/90 Sb., o právu petičním


