PETICE
„za snížení kamionové dopravy na komunikaci č. II/113 ve Středočeském kraji a za
zmírnění jejích negativních dopadů na obce a občany“
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním v aktuálním znění

My, níže podepsaní, žádáme, aby Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a
dálnic ČR a Středočeský kraj podnikly všechny možné kroky vedoucí k omezení
kamionové dopravy na silnici č. II/113, v úseku od Českého Brodu a silnice č. I/12
přes obec Tismice, Mrzky, Doubravčice, Štíhlice, Žernovku do Mukařova ke křížení
s kutnohorskou silnicí č. I/2 a finanční podporou investic do vybudování
komunikací pro pěší a instalací dopravního značení (semafory, měřiče rychlosti
apod.), popř. pravidelným měřením hmotnosti kamionů zmírnily negativní dopady
kamionové dopravy na obce a občany.
Kamionová doprava ohrožuje bezpečnost a zdraví chodců zejména ve zúžených
úsecích v centru obcí, narušuje statiku nemovitostí ke komunikaci přilehlých,
obtěžuje občany hlukem, výfukovými plyny a prašností, devastuje samotnou
komunikaci a krajnice, narušuje plynulost dopravy a celkově výrazně dlouhodobě
negativně ovlivňuje kvalitu života v našich obcích.
Zvýšení kamionové dopravy si vysvětlujeme:
1. otevřením nové části Pražského okruhu a zákazem jízdy kamionů přes
Barrandovský most, přičemž se kamiony nevrací zpět na jižní spojku
(Štěrboholy), ale hledají alternativní kratší a nezpoplatněné cesty.
2. nedodržováním objízdných tras stanovených Odborem dopravy Magistrátu
hl. m. Prahy v souvislosti se stavbou kanalizace v Újezdu nad Lesy
Děkujeme.
V Tismicích dne 19.12.2011
Za petiční výbor:
Ing. Martina Zdražilová, starostka obce Tismice, Tismice 128, 282 01
Ing. Jan Bouda, zastupitel obce Tismice, Tismice – Limuzy 23, 282 01

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
Ing. Martina Zdražilová, starostka obce Tismice, Tismice 128, 282 01
Ing. Jan Bouda, zastupitel obce Tismice, Tismice – Limuzy 23, 282 01

Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového
archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „za snížení
kamionové dopravy na komunikaci č. II/113 ve Středočeském kraji a za zmírnění jejích negativních dopadů na
obce a občany“. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.
Za petiční výbor:
Ing. Martina Zdražilová, starostka obce Tismice
Ing. Jan Bouda, zastupitel obce Tismice
Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo, obec) Podpis
Jméno a příjmení
Bydliště

Podpis

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.
Příloha - zákon 85/1990 Sb. Ze dne 27. března 1990 o právu petičním
§1
Úvodní ustanovení
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"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)
§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, například když není nutné další jednání se státním orgánem)
(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se
státními orgány.
§4
Shromažďování podpisů pod petici
(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici
svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být
umožněno, aby se s obsahem petice před 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 třeba 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 vyřízení petice
(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává;
podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno,
příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci 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.
§9
Společná ustanovení
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

