
PETICE
dle čl. 18 Listin  zálldiích przv l svobod l  záoil č. 85/1990 Sb. o przvu petčiím.

Hradec Králové – město přátelské pro život? 

Ubytovny ne!

Mn, iíže podepslií občlié městl Hrldce Krzlové, městsáé čzst Svobodié Dvorn, prostřediictvím 
této petce žzdzme, lbn ve Svobodiých Dvorech již iebnlo povoleio  ří eií dllší ubntovin. 
Ubntovei je v čzst Svobodiých Dvor  podél Dvorsáé ulice již iěáoliá, dllší ubntovil bn v této čzst 
městl ještě více  horšill život místiích obnvltel včetiě  výšeií hluáu,  iečištěií, ilálzdzií s odpldn,
ieáoitrolovliý pohnb osob,  ltžeií již iedostltečié iifrlstruáturn l rušeií iočiího álidu. Cílem 
této petce je zamezitn aby se ze Svobodnýcct Dvorů stala vyloučená lokalita! Což bn lutomltcán 
 ilmeillo siížeií cei iemovitost,  horšeií životiího prostředí l ohrožeií be pečí obnvltel.

Bezodkladně apelujeme na zastupitelstvo našeto města o stavební uzávěru pro tento drut staveb  
na území městské část Hradce Králové Svobodnýcct Dvorů!

Vi : Občlisáý  záoiíá (§1013), Zzáoi o ochrliě veřejiého  drlví (č. 258/2000Sb.) Živiosteisáý 
 záoi (č.455/1991Sb.,),  záoi č. 326/1999Sb., Stlvebií  záoi (183/2006 Sb.) l související předpisn 
(vnhlzšán č.501/2006Sb. l 268/2009Sb.)

Za petční výcbor: 

Jlil Krejslrovz, Bočií  429/9, Hrldec Krzlové 503 11

Glbriell Ježáovz, Bočií 433/17, Hrldec Krzlové 503 11

Michll Oidřejál, Vlčiov 1110, 687 61

Zlstupovlt petčií výbor při jedizií se stztiími orgzin je oprzviěil Jlil Krejslrovz , Bočií 429/9, 
Hrldec Krzlové 503 11



Podpisovýc arct k petci
Kompletií text petce je umístěi il prvií strliě této složán, přípldiě v těsié blí áost tohoto 
podpisového lrchu. Dle §4  zá. č. 85/1990 Sb., o przvu petčiím, uvzdíme, že podpisový lrch se týáz 
petce Hradec Králové – město přátelské pro život? Ubytovny ne!

Přílohou álždé složán jsou citlce   petčiího  záoil.

Zl petčií výbor Jlil Krejslrovz ,Bočií 429/9,Hrldec Krzlové Svobodié Dvorn, 503 11

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulicen čp.) Podpis



Podpisovýc arct k petci
Kompletií text petce je umístěi il prvií strliě této složán, přípldiě v těsié blí áost tohoto 
podpisového lrchu. Dle §4  zá. č. 85/1990 Sb., o przvu petčiím, uvzdíme, že podpisový lrch se týáz 
petce Hradec Králové – město přátelské pro život? Ubytovny ne!

Přílohou álždé složán jsou citlce   petčiího  záoil.

Zl petčií výbor Jlil Krejslrovz ,Bočií 429/9,Hrldec Krzlové Svobodié Dvorn, 503 11

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulicen čp.) Podpis



Podpisovýc arct k petci
Kompletií text petce je umístěi il prvií strliě této složán, přípldiě v těsié blí áost tohoto 
podpisového lrchu. Dle §4  zá. č. 85/1990 Sb., o przvu petčiím, uvzdíme, že podpisový lrch se týáz 
petce Hradec Králové – město přátelské pro život? Ubytovny ne!

Přílohou álždé složán jsou citlce   petčiího  záoil.

Zl petčií výbor Jlil Krejslrovz ,Bočií 429/9,Hrldec Krzlové Svobodié Dvorn, 503 11

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulicen čp.) Podpis



Přílota:

-Listna základníct práv a svobod: Čl.18  (18)petční právo je zaručenovve věcect veřejnéto nebo 
jinéto společenskéto zájmu má každýc právo sám nebo s jinýcmi se obracet na státní orgány a 
orgány územní samosprávy s žádostmin návrtyn stžnostmi.

-Zákon  5/18990 Sb . ze dne 27. března 18990 o právu petčním

Úvodní ustanovení

§ 1 (1) Klždý mz przvo szm iebo společiě s jiiými obrlcet se il stztií orgzin se žzdostmi, izvrhn l stžiostmi
ve věcech veřejiého iebo jiiého společiého  zjmu, áteré pltří do p sobiost těchto orgzi  (dzle jei 
"petce"). (po izmál:  záoi umožňuje podlt petci i jediiému člověáu)

§ 2 Ve výáoiu petčiího przvl iesmí být iiáomu brziěio. Výáoi tohoto przvl iesmí být iiáomu il újmu.

§ 3 Petční výcbor

(1) K sestlveií petce, opltřeií podpis  občli  pod ii, doručeií petce stztiímu orgziu l jedizií s iím mohou
občlié vntvořit petčií výbor. 

(3) Čleiové petčiího výboru jsou poviiii určit osobu stlrší 18 let, áterz je bude  lstupovlt ve stnáu se stztiími
orgzin.

§ 4 Stromažďování podpisů pod petci

(1) Občli iebo petčií výbor m že álždým  p sobem, áterý ieodporuje  záoiu, vn ývlt občlin, lbn petci 
svým podpisem podpořili. K podpisu pod petci občli uvede své jméio, příjmeií l bndliště. Musí být 
umožiěio, lbn se s obslhem petce před podpisem řzdiě se izmil. K podpisu iesmí být žzdiým  p sobem 
iucei.

(2) Poáud podpisové lrchn ieobslhují text petce, musí být o ilčein tlá, lbn bnlo  řejmé, jláz petce mz být 
podpisn podpořeil; dzle il iich musí být uvedeio jméio, příjmeií l bndliště toho, ádo petci sestlvil,iebo 
jméio, příjmeií l bndliště toho, ádo je oprzviěi člein petčiího výboru v této věci  lstupovlt.

(3) K účelu uvedeiému v odstlvci 1 mohou být petce l podpisové lrchn vnstlvein též il místech přístupiých 
veřejiost. K tomu ieií třebl povoleií stztiího orgziu, iesmí všlá dojít á ome eií provo u motorových l 
jiiých vo idel l á rušeií veřejiého pořzdáu.

(4) Shromlžďovziím podpis  il místě přístupiém veřejiost m že být pověřeil osobl, áterz doszhll věáu 16 
let.

§ 5 Podání a vyřízení petce

(1) Petce musí být písemiz l musí být pod ií uvedeio jméio, příjmeií l bndliště toho, ádo ji podzvz;podzvz-li 
petci petčií výbor, uvedou se jméil, příjmeií l bndliště všech člei  výboru l jméio,příjmeií l bndliště toho, 
ádo je oprzviěi člein výboru v této věci  lstupovlt.

(2) Stztií orgzi, jemuž je petce ldresovzil, je poviiei ji přijmout. Nepltří-li věc do jeho p sobiost, petci do 
5 di  postoupí příslušiému stztiímu orgziu l uvědomí o tom toho, ádo petci podll.

(3) Stztií orgzi, áterý petci přijll, je poviiei její obslh posoudit l do 30 di  písemiě odpovědět tomu, ádo ji 
podll liebo tomu, ádo  lstupuje člein petčiího výboru. V odpovědi uvede stliovisáo á obslhu petce l 
 p sob jejího vnří eií.

Společná ustanovení

§ 9 Ustlioveií jiiých przviích předpis  uprlvující ří eií před stztiími orgzin l přijímzií l vnři ovzií

stžiost, o izmeií l podiět  iepllt pro přijímzií l vnři ovzií petcí podle tohoto  záoil.


