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

 
ZA SNÍŽENÍ HLUKOVÉHO ZATÍŽENÍ V OBCÍCH MODLETICE, D OBŘEJOVICE, HERINK, 
DOLNÍ BŘEŽANY, JESENICE A M Č PRAHA-LIBUŠ A M Č PRAHA 12 V SOUVISLOSTI  SE 

ZAHÁJENÍM ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚSEK Ů Č. 512 a 513 JIŽNÍ ČÁSTI SILNI ČNÍHO 
OKRUHU KOLEM PRAHY (SOKP 512/513) 

 
My, níže podepsaní občané Modletic, Dobřejovic, Herinku, Dolních Břežan, Jesenice a MČ Praha-

Libuš a MČ Praha 12 prostřednictvím této petice žádáme, aby kompetentní orgány Ministerstev dopravy a 
zdravotnictví ČR v součinnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Krajskou hygienickou stanicí 
Středočeského kraje se sídlem v Praze podnikly všechny potřebné kroky k urychlenému snížení současné 
hladiny škodlivého hluku generovaného zkušebním provozem rychlostní silnice R1 – SOKP 512/513 v 
exponovaných obytných oblastech výše jmenovaných obcí,  v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 

Za tímto účelem žádáme, aby bylo v exponovaných obytných oblastech výše jmenovaných obcí 
zajištěno provádění opakovaných akustických měření akreditovanou laboratoří pro měření hluku a 
aby na základě výsledků těchto měření byla navržena a urychleně realizována efektivní opatření pro 
omezení hlukové zátěže. Požadujeme zejména zbudování protihlukových stěn a omezení nejvyšší 
povolené rychlosti na předmětné rychlostní komunikaci R1-SOKP 512/513 v nočních  hodinách od 22:00 
do 6:00 na 70km/hod, tj. realizaci standardních opatření, kterými jsou již desítky let efektivně 
chráněni před hlukem občané okolních zemí EU s hustou dálniční sítí  - Německo, Rakousko apod.  

V této souvislosti chceme rovněž zdůraznit, že považujeme za naprosto nepřijatelné a 
protispolečenské, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR „řešily“ 
aktuální problém spojený s překračováním povolených hlukových limitů u nově budovaných úseků dálnic 
účelovým navýšením těchto limitů o 5 až 10 dB!!! - a to prostřednictvím aktuálně předkládané novely 
výše uvedeného zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Proti uvedené novele zákona tímto 
důrazně protestujeme a požadujeme, aby tato byla zamítnuta a aby stávající hlukové limity byly 
zachovány – v zájmu ochrany veřejného zdraví. 
Děkujeme. 
Za petiční výbor: 
Miroslav Grund, Modletice 133, 251 01 Říčany 
Bc. Jiří Aron, Modletice 12, 251 01 Říčany 
Martin Zahálka, Modletice 84, 251 01 Říčany 
Ing. Marie Žiliková, Kaštanová 103, Dobřejovice, 251 01 Říčany  
Mgr. Martin Čmolík, Vačkářova 290, Dobřejovice, 251 01 Říčany  
Markéta Doležalová, Polní 212, Dobřejovice, 251 01 Říčany 
Mgr. Ivana Müllerová, Za Zahradama 48, Herink, 251 01 Říčany 
Jaroslav Smolař, Radějovická 82, Herink, 251 01 Říčany 
Ing. Zdeněk Kovářík, Jasmínová 414, 252 41 Dolní Břežany 
Ing. Sylva Marková, K Cihelně 148, Jesenice-Osnice, 252 42 Jesenice 
Mgr. Daniela Partlová,  K Vrtilce 87/17, 142 00 Praha 4- Písnice   
Ing. Hana Jandová, Levského 3221, Praha 4 - Modřany 
 
Zastupovat petiční výbor při jednáních se státními orgány je oprávněn: 
Miroslav Grund, Modletice 133, 251 01 Říčany 
 
V Modleticích, dne 6.12.2010           za petiční výbor: Miroslav Grund 



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 tento podpisový arch se týká Petice za snížení hlukového 
zatížení v obcích Modletice, Dobřejovice, Herink, Dolní Břežany, Jesenice a MČ Praha-Libuš a MČ Praha 12.  
Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.  
 
Za petiční výbor:  
Miroslav Grund, Modletice 133, 251 01 Říčany 
 

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"). 
 
§ 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. 
(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.  
 
§ 9 
Společná ustanovení 
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.  


