
PETICE 
Tlaková kanalizace 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod  

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 
 

 

Občanské sdružení za jednotnou Nelahozeves a níže podepsaní občané obce 

Nelahozeves, kterých se týká tlaková kanalizace, prostřednictvím této petice žádají: 

 

1) Aby umístění jímek na soukromých pozemcích nebylo řešeno formou 

„věcného břemena“, ale formou „smlouvy o závazku“.  
Ta umožňuje prakticky stejná práva a povinnosti jako „věcné břemeno“, ale 

nezapisuje se do katastru. Obec tímto ušetří za zápis do katastru. Po vypršení 

platnosti smlouvy (např. deseti letech) se pak majitel pozemku může svobodněji 

rozhodnout, zda bude v závazku pokračovat.  

 

2) Aby zastupitelstvo přehodnotilo rozhodnutí o platbě 10 000,- Kč za připojení 

na kanalizaci. 

Náklady občanů na připojení a provozování jímky budou v mnoha případech vyšší 

než měli občané v ostatních částech obce s gravitační kanalizací (elektrická přípojka, 

úprava svodů z domů do jímky, nemožnost odvodu splašků ze sklepů, …). Žádáme, 

aby poplatek byl stejný jako v ostatních částech obce, to znamená 5 000,- Kč. 

Náklady obce na vybudování gravitační kanalizace by byly podstatně vyšší než byly 

na vybudování tlakové kanalizace. Navíc si občané připojení na tlakovou kanalizaci 

budou stále hradit elektřinu na provoz zařízení a je nutné striktně dodržovat 

provozní řád, aby nedošlo k poškození čerpadla (nesmí se tam dostat vlhčené 

ubrousky, tvrdé předměty, …). 

 

Děkujeme. 

 

Za petiční výbor: 

Ing. Zdeněk Blažek Vltavská 213 

Karel Jirků    Vltavská 196 

Ing. Tomáš Bahenský Příčná 39 

Libor Palic   Nová 302 

Milan Žambůrek    Nádražní 254 

 

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: 

 kterýkoliv člen petičního výboru 



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 

 „ Tlaková kanalizace“. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.  

Za petiční výbor:  
 

 

 

Čitelné jméno a příjmení Bydliště (ulice a číslo) 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 

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"). (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.  

 

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.  


