Petice
Co je petice:
Petice je žádost, návrh nebo stížnost, kterou může podat každý občan sám a nebo společně
s jinými občany ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, který patří do působnosti
těchto orgánů.
Peticí se nesmí:
zasahovat do nezávislosti soudu,
vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických
nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné
smyšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti
a nesnášenlivost z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (učinit podání apod.):
Občané ČR (jednotlivec i skupina obyvatel).
Právnické osoby mohou petiční právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.
K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice Obecnímu úřadu Rudná pod
Pradědem a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. Petiční výbor není právnickou
osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat
ve styku s Obecním úřadem Rudná pod Pradědem.
Co musí obsahovat petice:
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.
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.
Podpisové archy 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.
Jakým způsobem lze petici podat:
Podat petici lze – písemně (poštou – adresa úřadu viz níže nebo osobně na podatelně úřadu),
v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky nebo e-podatelny).
Adresa úřadu, u kterého lze petici podat:
Obecní úřad Rudná pod Pradědem, Stará rudná 89, 793 31 Rudná pod Pradědem,
Datová schránka: nqgbijy
Adresa e-podatelny: obecrudna@seznam.cz
Kde, s kým a kdy můžete tento problém řešit:
V kanceláři Obecního úřadu Rudná pod Pradědem, u starosty obce,
v úředních hodinách:
Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Jaké doklady musíte mít s sebou:
Nejsou požadovány.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

Nejsou určeny.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
Bez poplatku.
Právní předpis upravující danou oblast:
a)

Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,

b)

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních
práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky – [čl. 18],

c)

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

