
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 13.02.2019 

 

Petice za výstavbu tělocvičny se zázemím při ZŠ TGM v Litoli v roce 2019 

 

     

 

Rada města petici neprojednávala:  

Dle směrnice č. 5/2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností jsou petice 

adresované ZM předkládány přímo ZM na jeho nejbližší zasedání.   

      

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

Petici za výstavbu tělocvičny se zázemím při ZŠ TGM v Litoli v roce 2019. 

 

 

 

 

 
 

                                                                                              Podpis starosty nebo 

  místostarosty: 



Důvodová zpráva 

 

Popis problému:   

Dne 04.02.2019 podatelna MěÚ zaevidovala petici s názvem „Petice za výstavbu tělocvičny 

se zázemím při ZŠ TGM v Litoli v roce 2019“. 

Petice odpovídá zákonu č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „petiční zákon“). Petice má titulní stranu s odůvodněním, o co petice usiluje.  Podpisové 

archy jsou na 29 listech, všechny listy jsou označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být 

podpisy podpořena; dále je na nich uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici 

sestavil a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. Petiční 

výbor je tříčlenný, za výbor jedná paní Lenka Šípková,  

Na titulním listu je uvedeno, že petice obsahuje 491 podpisů, kontrolou bylo zjištěno, že 

skutečně obsahuje 486 podpisů.  

Dle petičního zákona k podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. 

Kontrolou bylo zjištěno, že u některých petentů jsou neúplné údaje (např. chybí jméno, u 

bydliště je uvedena pouze ulice, chybí město/obec), nicméně petiční zákon nestanovuje 

minimální počet podpisů pro to, aby se orgán peticí zabýval.  

Pokud by byla petice posuzována jako žádost podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 2 písm. f), musela by být podepsána nejméně 0,5 % 

občanů obce (tj. min 47 občany), tuto podmínku petice splňuje. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Nebylo žádné. 

 

Návrh řešení: 

Odbor VV navrhuje vzít Petici za výstavbu tělocvičny se zázemím při ZŠ TGM v Litoli 

v roce 2019 na vědomí. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Petice nebyla projednána ve výborech nebo komisích. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu na rok 2019 je na položce „ZŠ TGM tělocvična včetně demolice“ schváleno 800 

tis. Kč.  

 

Příloha: 

Petice. 

               

      podpis zpracovatele 

                                                                                                    

 

 

Mgr. Ludmila Procházková 

        vedoucí odboru vnitřních věcí 
 

 

 

 

 

 


