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Název materiálu:

Petice

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

odvolává z funkce primátora statutárního města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha na základě žádosti 
občana statutárního města Přerova podané dne 12.11.2012 podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů formou petice podle zákona č. 
85/1990 Sb., o právu petičním.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora

předkládá materiál k projednání.

Důvodová zpráva:

Dne 12. 11. 2012 byla na oddělení organizační Kanceláře primátora Magistrátu města Přerova 
osobně doručena „Petice za odvolání Ing. Jiřího Lajtocha z funkce primátora statutárního města 
Přerova“. Součástí petice bylo 113 podpisových archů s celkem 1655 podpisy podporovatelů petice. 
Doručená petice obsahovala také průvodní dopis s žádostí občana statutárního města Přerova pana Ing. 
J.K. o projednání petice na jednání Zastupitelstva města Přerova (dále jen „petice“).

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním (dále jen z.č. 85/1990) v §1 odst. 1 říká „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")“.



Prvotním zkoumáním při převzetí petice bylo zjištěno, že se jedná o petici splňující náležitosti 
dané z.č. 85/1990 a z tohoto důvodu byla dle Vnitřního předpisu č. 2/06 Pravidla pro přijímání a 
vyřizování petic a stížností zaevidována pod č.j. P – 6/12/KP.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn (dále jen z.č. 
128/2000) v §16 odst. 2 písm. f) uvádí, že „Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo požadovat 
projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-
li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 
60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů“.

Ke dni 23. 11. 2012 bylo zjištěno, že na území města Přerova je k trvalému pobytu přihlášeno 
celkem 44.709 občanů a tudíž 0,5% tvoří 224 občanů.

Dále byla provedena kontrola jednotlivých petičních archů a to v návaznosti na z.č. 85/1990 § 
4 odst. 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“. Kontrolou bylo konstatováno, že podpisové archy splňují ustanovení týkající se 
uvedení textu petice na každém podpisovém archu a také uvedení jména, příjmení a bydliště petičního 
výboru.

§ 4 odst. 1 z.č. 85/1990 vyjmenovává taxativní podmínky pro platnost jednotlivých podpisů 
podporovatelů petice, kterými jsou: „K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a 
bydliště“. Prověřením jednotlivých podpisových archů bylo zjištěno, že 48,9% podpisů (810) 
nesplňuje jednu nebo více z výše uvedených taxativních podmínek. Také bylo zjištěno, že na 
podpisových arších se nachází duplicitní či vícenásobné podpisy. Tyto neúplné či duplicitní údaje 
nemohou být taktéž započítány mezi řádné podporovatele petice vícekrát jak jednou.

Zákon č. 128/2000 v § 16 odst. 2 písm. f) uvádí, jak je výše uvedeno, že projednání určité 
záležitosti (žádosti), jde-li o působnost zastupitelstva obce, musí být projednána do 90 dnů na zasedání 
zastupitelstva obce. A tato žádost musí být podpořena minimálně 0,5% občany obce. V kontextu 
tohoto ustanovení byly prověřeny doručené podpisové archy petice. Prověřením bylo zjištěno, že z 
celkového počtu 1655 je u 7,7% (128) podpisů uvedeno bydliště mimo obec Přerov a z tohoto důvodu 
nemohly být zařazeny mezi řádné podporovatele petice s žádostí o projednání na zasedání 
zastupitelstva obce.

Závěrem po prověření zákony daných povinností souvisejících s podáním a následnou žádostí 
o projednání petice v Zastupitelstvu města Přerova, odd. organizační Kanceláře primátora konstatuje 
následující skutečnosti:

Dne 12. 11. 2012 byla podána žádost Ing. J.K. podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 
podepsaná více než 0,5 % občanů obce, která musí být projednána nejpozději do 90 dnů od jejího 
podání Zastupitelstvem města Přerova. Předmětem této žádosti je odvolání Ing. Jiřího Lajtocha z 
funkce primátora statutárního města Přerova. Žádost zároveň splňuje náležitosti petice podle zákona č. 
85/1990 Sb., o právu petičním.

Tato petice byla podpořena celkem 1655 podpisy, z nichž bylo vyřazeno 810 podpisů z důvodu 
nesplnění ustanovení § 4 odst. 1 z.č. 85/1990. Podmínku stanovenou v § 16 odst. 2 písm. f) zákona o 
obcích nesplnilo 128 podpisů (nejednalo se o občany statutárního města Přerova). Jako konečný počet 
podporovatelů petice ve smyslu žádosti podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích lze tedy uvést 717 
podpisů občanů obce což činí 43,3% z celkového počtu 1655. Tento počet současně zakládá i 
povinnost projednat petici na zasedání Zastupitelstva města Přerova v termínu do 90 dnů od data jejího 
podání.




