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Čl. 1 
Účel vnitřního předpisu 

 
Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit v souladu s čl. 18 Listiny základních práv a 
svobod České republiky a ust. § 102 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (dále jen „o právu 
petičním“), ve znění pozdějších předpisů, jednotný postup pro přijímání, evidování a 
vyřizování petic Obcí Labuty /dále jen „obec“/. 

 
 

Čl. 2 
Oblast platnosti 

 
Tento vnitřní předpis je závazný pro všechny zaměstnance obce. 
 
 

Čl. 3 
Vymezení základních pojmů 

 
Petice – písemná žádost, návrh nebo stížnost, která se týká věcí veřejného nebo jiného 

společného zájmu a patří do působnosti orgánů obce. Každý má právo sám nebo 
společně s jinými podávat petice způsobem stanoveným zákonem o právu petičním. 
Peticí se nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování 
osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, 



původ, politické nebo jiné myšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo 
k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo 
hrubé neslušnosti. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. Ve výkonu 
petičního práva nesmí být nikomu bráněno a výkon tohoto práva nesmí být nikomu 
na újmu. 

 
 

Čl. 4 
Přijímání petic 

 
1) Petice přijímají všichni zaměstnanci obce v písemné podobě a v případě ústního podání 

petice jsou povinni poučit podatele o povinnosti podat petici v písemné podobě. Petice se 
přijímají každý pracovní den. 
 

2) Petici lze podat: 

a) písemně, prostřednictvím podatelny obecního úřadu 

b) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím  
e-mailové adresy: podatelna@labuty.cz 

c) prostřednictvím datové schránky: c2gaxcq 
 
3) Zaměstnanec podatelny, který petici přijal, tuto zaeviduje ve spisové službě OÚ a poté ji 

neprodleně postoupí starostovi obce, v případě jeho nepřítomnosti místostarostovi obce. 
Pokud petici přijme kdokoli jiný, než zaměstnanec podatelny, je povinen ji neprodleně 
předat zaměstnanci podatelny nebo starostovi obce. 

 
4) Starosta posoudí petici dle jejího obsahu a rozhodne, zda se jedná o petici dle tohoto 

předpisu. Pokud se jedná o petici, bude s ní dále nakládáno dle tohoto vnitřního předpisu 
obce. 

 
5) V případě, že se nejedná o petici podle tohoto předpisu, rozhodne starosta o tom, který 

vnitřní předpis nebo zákonný předpis bude pro vyřízení přijatého podání použit, případně 
rozhodne o rozdělení podání, pokud v sobě obsahuje vícero druhů podání. 

 
6) Pokud podání obsahuje petici, rozhodne starosta obce o případném přidělení petice k 

vyřízení zaměstnanci obce či samotnému orgánu obce, kterému je petice určena. Tomuto 
zaměstnanci obce nebo orgánu obce ji neprodleně postoupí a provede příslušné úkony 
stanovené ve spisovém řádu obecního úřadu.   

 
 

Čl. 5 
Vyřizování petic 

 
1) Prošetřování petice, vyžadují-li to okolnosti, musí být prováděno bez průtahů a 

hospodárně. Přitom musí být prošetřeny všechny body petice. 
 

2) Obsah petice prověřuje a přípravu odpovědi na petici vyhotoví zpravidla starosta nebo 
jim pověřený zaměstnanec obce. 
 



3) Za vyhotovení návrhu odpovědi na petici je odpovědný starosta nebo jim pověřený 
zaměstnanec obce.  
 

4) Petice, jejíž vyřízení náleží do působnosti jiné organizace nebo jiného orgánu veřejné 
moci, musí být tomuto neprodleně postoupena. O této skutečnosti musí být členové 
petičního výboru, nebo jimi určená osoba, nebo osoba, která petici podala, prokazatelně 
vyrozuměni. 
 

5) Pokud je petice adresována zastupitelstvu obce, je starosta nebo zaměstnanec obce 
pověřený vyřízením petice povinen zabezpečit její projednání na nejbližším zasedání 
zastupitelstva obce.  

6) Odpověď na petici za obec podepisuje vždy starosta a v případě nepřítomnosti starosty 
pak místostarosta obce.  
 

7) Petice se považuje za vyřízenou, jakmile je odeslána odpověď na petici členům petičního 
výboru, nebo jimi určené osobě, nebo osobě, která petici podala. V odpovědi se uvede 
stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. 
 

8) Originály petic a spisového materiálu týkající se jejich vyřizování se zakládají odděleně 
od ostatních spisů. 

 
 

Čl. 6 
Lhůty 

 
1) Všechny uvedené lhůty, není-li uvedeno jinak, se počítají ode dne, kdy byla petice přijata. 

 
2) Lhůty jsou ve dnech kalendářních. Připadá-li poslední den lhůty na den pracovního klidu, 

je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. 
 

3) Petice musí být vyřízena do 30 dnů od jejího přijetí. V případě, že je petice adresována 
zastupitelstvu obce, musí být stěžovatel v této lhůtě písemně informován o tom, že petice 
bude projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 
 

4) Petice musí být postoupena jiné organizaci nebo orgánu veřejné moci, do jejíž působnosti 
vyřízení petice náleží neprodleně nejpozději však do 5 dnů od jejího přijetí. 

 
 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tento vnitřní předpis byl schválen zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2020, usnesením č. 6. 

 
2) Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 18. 6. 2020 

 
3) V případě, že ze zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů 

vyplývá jiný postup než stanovený tímto vnitřní předpisem, uplatní se při vyřizování 
petice tento postup stanovený tímto zákonem. 

 

 



V Labutech   dne 18. 6.2020 
 
 

 

 

 

 

                                                      

…..………………………………          …………………………………                                             

Jiřina Poizlová                                           Milan Hrkalík                            

          1.   místostarostka                                                                   starosta 
 
 


