
PETICE 
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod  
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

 
 
My, níže podepsaní občané Liberce, části obce Machnín u Liberce a osady Bedřichovka, 
prostřednictvím této petice žádáme, aby došlo ke změně navrhovaného nového Územního 
plánu města Liberce, který byl veřejně projednáván s námi občany Liberce dne 19.4. 2011 
v Machníně v místní základní škole v ul.Heřmánková. K projednávanému územnímu plánu  
připojujeme zásadní nesouhlas a to: 
 
1)  Protestujeme aby přilehlé pozemky podél příjezdové komunikace ve směru od Chrastavy 
(od Liberecké obalovny), až k obci Machnín, též částečně od odbočky z této komunikace 
severně ve směru k osadě Bedřichovka byly vyňaty ze zemědělského půdního fondu pro 
průmyslové využití. 
 
2) Protestujeme aby na těchto pozemcích došlo k výstavbě skladových hal, či jiných staveb 
nebo ostatních průmyslových objektů za účelem podnikání, jejichž stavbou a následnou 
činností by došlo k totální újmě krajinného rázu a k následnému narušení životního 
prostředí. Pamatujme, že je to jeden z nejkrásnějších pohledů na Ještěd a celé pohoří 
Lužických hor včetně Liberce z  pohledu od západního příjezdu od Chrastavy do Liberce. 
Není možné opomenout ani na dominantní lípu na horizontu, která je památným stromem 
chráněným státem a zajisté by ji čekal též neblahý konec.     
 
3) Žádáme primátora města Liberce a všechny zastupitelé a ostatní zodpovědné pracovníky, 
ale i odbornou veřejnost, včetně vlastníků pozemků, aby tyto pozemky byly nadále a trvale 
využívány tak jako doposud, a to pro zemědělské a lesnické účely, které by zachovaly 
současný a jedinečný ráz krajiny. Zachovejme pro budoucí generace tuto překrásnou a 
nenahraditelnou část krajiny pod Ovčí horou. 
 
4) V závěru Vás žádáme a doporučujeme,  aby byly pro zmíněné komerční účely využity 
stávající a současně nevyužívané průmyslové plochy v Liberci, pro které je zde od nepaměti 
místo a jistě by jejich znovuoživení bylo přínosné pro Liberec (např.slévárna Ostašov aj.).  
 
 
Děkujeme. 
 
Příloha: článek „Z Česka se stává skladiště Evropy“od Jindřicha Gintera, Právo, fotogalerie území 
 
V Liberci dne 2.5. 2011 
 
Petiční výbor ve složení: 
1) Josef Šlambor, Vítkovská 38, Liberec 34 
2) Roman Polej, Kominická 601/3, Liberec 4 
3) František Kučera, Vítkovská 2, Liberec 34 
4) Ing.Marián Kozic, Vítkovská 41, Liberec 34 
 
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: 
1)Josef Šlambor, Vítkovská 38, nebo zvolený člen 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 proti nově navrhovanému 
Územnímu plánu města Liberce a to v oblasti Machnína  a to změnit stávající zemědělské plochy  k výstavbě 
průmyslových objektů.  Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.  
Za petiční výbor:  
Josef Šlambor, Vítkovská 38, Roman Polej, Kominická 601/3, František Kučera, Vítkovská 2, Marián Kozic, 
Vítkovská 41 
 

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. b řezna 1990 o právu peti čním 
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.  


