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PETICE 
 
Občané Ústeckého kraje mají nyní možnost prostřednictvím petiční akce podpořit 
snahy kraje prosadit v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu 
Parlamentu České republiky o schválení tzv. 
 

„Ústeckého balí čku“ legislativních zm ěn, 
 
který má pomoci řešit sociální napětí nejenom na území Ústeckého kraje. 
 

Od 1. listopadu až do 30. listopadu 2011  budou k dispozici petiční archy na všech 
radnicích a magistrátech m ěst a obcí v Ústeckém kraji . 

 
Situace ve vyloučených lokalitách Ústeckého kraje, kterou mimo jiné charakterizují zvýšená 
kriminalita, narušování veřejného pořádku a sousedských vztahů, dobrovolná 
nezaměstnanost apod., dospěla do vyhroceného stavu, který je potřeba rychle a účinně řešit.  
 
Primárním cílem Vlády ČR a Parlamentu ČR by měla být ochrana slušných občanů před 
těmito negativními jevy. Bohužel dlouhodobé přehlížení problémů spojených s vyloučenými 
lokalitami a frustrace občanů nakonec přerostla ve spontánní protesty.  
 
Ústecký kraj zpracoval návrhy zákonů ve čtyřech problematických oblastech, které by se 
měly stát prvním legislativním krokem k řešení vyhrocené situace. Přestože se Vláda ČR 
snaží vzbudit dojem, že chce situaci řešit, v současné době nemá žádný konkrétní plán 
nutných legislativních změn. Očekávali jsme proto jasnou podporu naší zákonodárné 
iniciativy. Bohužel Vláda ČR s Ústeckým balíčkem vyjádřila nesouhlas, aniž by zároveň 
přijala efektivní rozhodnutí k tolik potřebnému vlastnímu legislativnímu počinu. Toto vnímáme 
jako jasný rozpor mezi slibem vlády situaci na Šluknovsku rychle řešit a skutečnými činy.  
 

K organizaci této petice nás vedly zejména tyto sku tečnosti: 

- schválení Ústeckého balí čku je d ůležitým legislativním krokem k uklidn ění 
situace na Šluknovsku a zárove ň zabránění obdobným eskalacím na dalších 
místech nejenom v Ústeckém kraji, ale v jakékoli vy loučené lokalit ě v České 
republice, 

- Vládu ČR zastihla situace ve Šluknovském výb ěžku zcela nep řipravenou a 
k Ústeckému balí čku nemá zpracované žádné alternativní legislativní změny,  

- zdůvodn ění nesouhlasného stanoviska Vlády ČR ve vztahu k Ústeckému 
balíčku vnímáme spíše jako výmluvu než dostate čně a přesvědčivě 
argumentované stanovisko, 

- je pot řeba každé podpory, která pom ůže k co nejrychlejšímu schválení 
Ústeckého balí čku v Parlamentu ČR. 

 

Prosíme, podpo řte nás v  úsilí o správnou a pot řebnou legislativní zm ěnu a 
zasaďte se o schválení Ústeckého balí čku legislativních zm ěn.  
 
Za Vaši podporu Vám upřímně děkujeme    
 
Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje 
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  Příloha 
 
  Listina základních práv a svobod 

Čl. 18 

 
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo 
sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a 
stížnostmi. 
 
Zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. b řezna 1990 o právu peti čním 
Úvodní ustanovení 
§ 1 
(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a 
stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto 
orgánů (dále jen "petice").  
 
§ 2 
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.  
 
§ 3 
Petiční výbor  
(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání  
s ním mohou  občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční 
výbor, pokud jej nepotřebují) 
 
§ 4 
Shromaž ďování podpis ů pod petici 
(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby 
petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici ob čan uvede své jméno, p říjmení a bydlišt ě. 
Musí být umožn ěno, aby se s obsahem petice p řed podpisem řádně seznámil.  K podpisu nesmí 
být žádným způsobem nucen. 
(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice 
má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici 
sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci 
zastupovat. 
(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech 
přístupných veřejnosti. K tomu není t řeba povolení státního orgánu , nesmí však dojít k omezení 
provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. 
(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která 
dosáhla věku 16 let.  
 
§ 5 
Podání a vy řízení petice 
(1) Petice musí být písemná  a musí být pod ní uvedeno jméno, p říjmení a bydlišt ě toho, kdo ji 
podává; podává-li petici peti ční výbor, uvedou se jména, p říjmení a bydlišt ě všech členů 
výboru a jméno, p říjmení a bydlišt ě toho, kdo je oprávn ěn členy výboru v této v ěci zastupovat.  
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, 
petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. 
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět 
tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k 
obsahu petice a způsob jejího vyřízení.  
 
Společná ustanovení 
§ 9 
Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování 
stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.  
 
 


