MĚSTYS CHOLTICE

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ PETIC
PODLE ZÁKONA Č. 85/1990 SB. O PRÁVU PETIČNÍM

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Pravidla jsou přijímána na základě § 102, odst. 2, písm. n), zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích.
2. Pravidla vychází ze zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Čl. 2
Přijímání peticí
1. Úřad městyse je povinen přijmout každou petici, adresovanou některému z orgánů
městyse Choltice, a pokud nespadá do jejich působnosti, postoupit ji do 5 dnů příslušnému
orgánu a uvědomit o tom toho, kdo petici podal.
2. Petici je možno podat pouze v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Čl. 3
Evidence peticí a lhůty na vyřízení
1. Všechny přijaté petice musí být zaevidovány v rozsahu podle zákona č. 85/1990 Sb.
v evidenci podatelny Úřadu městyse Choltice. O přijetí petice musí být neodkladně
informován starosta.
2. Evidence peticí je vedena tak, aby poskytovala základní informace o přijetí, projednání
a vyřízení petice a uložení spisu.
3. Přijatá petice je předložena starostovi k posouzení a ten určí, kdo bude petici vyřizovat.
4. Petice musí být vyřízena ve lhůtě do 30 dnů od jejího přijetí.
Čl. 4
Vyřizování petice
1. Za vyřizování petice v plném rozsahu odpovídá starosta.
2. Petice adresované zastupitelstvu městyse Choltice (dále jen „zastupitelstvo“) projednává
zastupitelstvo na nejbližším zasedání. Za návrh způsobu vyřízení a za zařazení na program
zasedání odpovídá starosta. Zastupitelstvo stanoví způsob vyřízení.
3. Při šetření je nutno posoudit obsah petice a přijmout způsob jeho vyřízení.
4. Je-li to z hlediska šetření potřebné nebo o to požádá podavatel petice, je přizván
k projednání a prošetření petice.

5. Petice se považuje za vyřízenou, je-li ve stanované lhůtě odeslána písemná odpověď
tomu, kdo ji podal a v této odpovědi je uvedeno stanovisko i k obsahu petice a způsob
jejího vyřízení.
6. Po vyřízení petice předá ten, kdo petici vyřizoval kopii vyřízení s příslušnou spisovou
dokumentací k založení do evidence peticí podatelně.
Čl. 5
Kontrola
Za provádění kontroly přijímání, projednání a vyřizování peticí odpovídá starosta.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Petice se přijímá v pracovní dny v úředních hodinách na podatelně Úřadu městyse
Choltice.
2. Požádá-li autor petice nebo zástupce petičního výboru o přijetí příslušným orgánem
městyse, jeho žádosti se podle možností vyhoví.
3. Je-li požádáno při odevzdání petice o potvrzení jejího převzetí, je tato skutečnost
potvrzena vhodným způsobem (razítkem, podpisem na stejnopisu apod.).

Čl. 7
Účinnost
1. Tato pravidla byla stanovena starostou městyse dne 30. 11. 2011 a tímto dnem nabývají
účinnosti.

Mgr. Tomáš Bolek
starosta

