
PETICE 
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod  

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

 

Zde podepsané osoby a občanská sdružení žádají Městskou část Prahu 5 v součinnosti s 

Magistrátem hl. m. Prahy o: 

  1/ vypracování Studie dopravní obslužnosti lokality Šmukýřka – Cibulka, k. ú. Košíře, 

Praha 5 

   2/ dopravní omezení – zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t pro ulice Nad Kavalírkou, Nad 

Turbovou. 

 

 

                                                        Odůvodnění:         

 

   1/ Oblast  Šmukýřka – Cibulka má z důvodů členitosti terénu a přilehlému přírodnímu 

parku Košíře – Motol dopravní propojení směrem do Košíř (páteřní komunikace - Plzeňská 

ul.) jedinou komunikací. Směrem do Jinonic je provozovaná jednosměrná ulice Na Pomezí, 

ale v rozporu s rozhodnutím soudu a může být kdykoli uzavřena.  

    2/ V této lokalitě je v různém stádiu stavební rozpracovanosti cca 1000 bytů. Pro jednotlivé 

stavební záměry (Polyfunkční soubor Musílkova, Obytný soubor Cibulka A-B-C, Bytové 

domy Na Pomezí, Obytný park Na Stárce, Dům pro seniory Nad Kavalírkou, Rezidence 

Musílkova, polyfunkční dům Nová Cibulka, Rezidence pod Cibulkou II, atd.) vydává 

dopravní a stavební odbor MČ P5  souhlasná stanoviska. Nutno zjistit celkový dopad 

uvedených staveb na dopravu se současnou uzavírkou ul. Na Pomezí (včetně negativních 

faktorů vyvolaných dopravou). 

    3/ Staveništní i následná doprava v klidu bude provozována ulicemi Nad Kavalírkou, Nad 

Turbovou, (Na Stárce). Tyto komunikace nejsou pro tento typ dopravního zatížení 

uzpůsobeny (profil, zatáčky, stoupání, povrch, šíře vozovky i chodníku). Navíc zde probíhá 

intenzivní pěší pohyb do škol: MŠ+ZŠ v Beníškové, Gymnázium Nad Kavalírkou.  

     4/ Dotazy a následné odpovědi (odbor stavební, dopravy, hl. architekt MČP5, OD MHMP, 

TSK) tuto problematiku bagatelizují, odmítají řešit. Kdo ponese trestně právní odpovědnost 

v případě nějaké dopravní nehody s tragickými následky? 

 

                                  Z těchto důvodů žádáme jak výše uvedeno. 

 

                                              Praha, 28. května 2013 

 

 

 

 

Petiční výbor: Šír – Pacovský – Dusbaba 

 

etice bude vyvěšena a k podpisu: 

 v recepci SK Uhelné sklady Praha, Fabiánova 1124/2b 

 Tenis Šmukýřka, Na Výši 2b. 

 

Ještě kontaktní jméno s adresou 

 Jan Šír, Nad Turbovou 16 

 Jiří Pacovský, V Břízkách 1. 



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 vypracování  dopravní 

studie obslužnosti Šmukýřky a Cibulek a zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t pro ulice Nad Kavalírkou, Nad 

Turbovou.. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona. 

 

Za petiční výbor: Jan Šír, Nad Turbovou 16 

Jméno a příjmení, adresa bydliště  a podpis 

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.  


