
PETICE
za dotaci pro rozšíření ZŠ v Kolovratech

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

Magistrát hl. m. Prahy
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor

Mariánské nám. 2
110 01  Praha 1

Vážený pane primátore,

my,  níže podepsaní  občané,  prostřednictvím této petice  žádáme Magistrát  hl.  m.  Prahy,  aby
městské části Praha – Kolovraty byla urychleně poskytnuta požadovaná dotace 7 milionů Kč na
stavbu nového pavilonu základní školy v Kolovratech.

Problém nedostatečné kapacity kolovratské ZŠ je dlouho známý. Ačkoliv naše škola má pouze
první stupeň, výuka již v současnosti probíhá na třech různých místech. Jako kmenové učebny se
využívají  všechny  použitelné  místnosti,  kterými  škola  a  městská  část  disponuje,  včetně
adaptovaného podkroví, poschoďové auly či jedné narychlo opravené větší místnosti ve vilce ZUŠ.
I  tato  maximálně  využitá  kapacita  však  již  pro  příští  školní  rok  2014/15  nebude  stačit.  Ze
zpracované  demografické  studie  vyplývá  nutnost  minimálně  třech  nových učeben,  díky  čemuž
bude moci být pro následující  období vzdělávání  žáků prvního stupně v MČ Praha – Kolovraty
zajištěno.

MČ Praha – Kolovraty má připraven projekt na stavbu pavilonu ZŠ, který problém s kapacitou
1. stupně ZŠ pro následující období vyřeší. MČ je ochotna investovat do této výstavby maximum,
vzhledem  k omezenému  rozpočtu  potřebuje  však  získat  prostředky  k dofinancování,  což
představuje zmíněných 7 milionů.

V nedávné době již Rada hl. m. Prahy navrhla požadovanou dotaci pro MČ Praha – Kolovraty
ke schválení, ale rozhodnutím březnového Zastupitelstva HMP nám dotace přesto nebyla přiznána,
nýbrž byly prostředky poukázány jiným městským částem. 

Situace je pro naši městskou část, rodiče i žáky, nadmíru kritická. Vzhledem k povinnosti školní
docházky by měla obec podmínky pro vzdělávání žáků zajistit. Situaci místních žáků nelze řešit
dojížděním  do  jiných  škol  -  školy  v relativně  bližším  okolí  mají  již  kapacitu  také  naplněnou
a nechat komplikovaně dojíždět malé děti do vzdálených škol v rámci celé Prahy není myslitelné.

Pane primátore, žádáme Vás, abyste využil veškerých svých pravomocí k vyřešení bezvýchodné
situace s možností vzdělávání žáků v naší městské části. Tak, aby byly potřebné prostředky pro
výstavbu pavilonu ZŠ městské části Praha – Kolovraty bezodkladně poskytnuty.

Děkujeme.

V Praze dne 5. května 2014

Petiční výbor:
Lukáš Bernard, Tymiánová 4, Praha – Kolovraty, 103 00
Stanislava Bartošová, Mladotova 2, Praha – Kolovraty, 103 00

Zastupováním členů petičního výboru při jednání se státními orgány je pověřen pan Lukáš Bernard,
Tymiánová 4, Praha – Kolovraty.



Podpisový arch k petici za dotaci pro rozšíření ZŠ Kolovraty
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 dotaci pro rozšíření ZŠ
v Kolovratech. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona. 

Za petiční výbor: 
Lukáš Bernard, Tymiánová 4, Praha – Kolovraty, 103 00
Stanislava Bartošová, Mladotova 2, Praha – Kolovraty, 103 00

My níže podepsaní, žádáme o poskytnutí dotace pro rozšíření ZŠ Kolovraty:

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. 
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