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Město Prostějov
Rada města Prostějova 

SMĚRNICE č. 6/2005, KTEROU SE STANOVÍ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A  VYŘIZOVÁNÍ PETIC
V souladu s ustanovením § 102 písm. n)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, stanoví Rada
města  Prostějova tato Pravidla pro přijí-
mání a vyřizování petic:

Článek 1
Obecná ustanovení

1. Tato směrnice města Prostějova stano-
ví závazná pravidla pro  orgány města Pro-
stějova k zajištění jednotného postupu při
přijímání a vyřizování petic orgány města
Prostějova.

2. Peticí se rozumí žádost, návrh nebo
stížnost ve věcech  veřejného nebo jiného
společného zájmu, kterou se má každý  prá-
vo sám nebo s jinými obrátit na státní orgá-
ny a orgány  územní samosprávy.

3. Podle této směrnice se nepostupuje
v případech: 

a) podání, které obcházejí nebo nahrazu-
jí procesní úkony  účastníků správního říze-
ní, a mají být řešeny prostředky,  stanove-
nými procesními předpisy (správním řá-
dem, zákonem  o přestupcích, zvláštními
zákony upravujícími jednotlivé  úseky stát-
ní správy) a

b) podání, která kritizují neposkytnutí in-
formace  vztahující se k působnosti města
Prostějova nebo obsahují  žádost o poskyt-
nutí takové informace.

4. Jestliže je petice podána osobou uve-
denou v § 16 odstavec 2,  § 16 odstavec 3
nebo § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění (dále jen
„zákon o obcích“)  a obsahem petice je:

a) podání, které obsahuje kritiku neplně-
ní povinností a úkolů  uložených právními
předpisy orgánům města Prostějova včetně
Městského úřadu v Prostějově a Městské
policie Prostějov a jednotlivými zaměst-
nanci zařazenými do Městského úřadu
v Prostějově a Městské policie Prostějov,
mimo vlastní  rozhodovací činnost ve
správním řízení,

b) podání, které poukazuje na nečinnost
orgánů uvedených v písm. a) tohoto od-
stavce nebo neodůvodněné průtahy v pro-
jednávání záležitostí, a to v samostatné
i přenesené  působnosti města,

c) kritický podnět ve věci osobního, indi-
viduálního zájmu  stěžovatele,

d) oznámení nebo upozornění na nedo-
statky ve věci veřejného,  společného nebo
individuálního zájmu v oblasti patřící do
působnosti města, aniž by současně kritizo-
valo neplnění  povinností a úkolů orgány
města Prostějova, včetně Městského  úřadu
v Prostějově a Městské policie Prostějov
a jejich  jednotlivými zaměstnanci,

e) iniciativní a doporučující návrh ke
zlepšení nebo doplnění  činnosti orgánů
města Prostějova, včetně Městského úřadu

v Prostějově a Městské policie Prostějov
nebo

f) písemné podání, které obsahuje žádost,
zahájení šetření  nebo jiný podnět veřejné-
ho ochránce práv nebo jeho zástupce  (dále
jen „veřejný ochránce práv“), které směřu-
je k ochraně  osob před jednáním Městské-
ho úřadu v Prostějově, ve kterém je  spatřo-
ván rozpor s právem nebo s principy demo-
kratického  právního státu a dobré správy,
jakož i před nečinností  Městského úřadu
v Prostějově nebo další podnět veřejného
ochránce práv, směřující k činnosti orgánů
města Prostějova  při výkonu veřejné sprá-
vy nebo písemné doporučení veřejného
ochránce práv k vydání, změně nebo zruše-
ní právního předpisu  nebo vnitřního před-
pisu města Prostějova,

postupuje se podle Směrnice č. 1/2005,
kterou se stanoví  pravidla pro přijímání,
projednávání a vyřizování stížností,  připo-
mínek a podnětů osob a intervencí veřejné-
ho ochránce práv.

4. Orgány města Prostějova se rozumí
Zastupitelstvo města  Prostějova, Rada
města Prostějova, starosta města Prostějo-
va,  Městský úřad v Prostějově, zvláštní or-
gány města Prostějova,  Městská policie
Prostějov a komise města Prostějova, po-
kud jí  byl svěřen výkon přenesené působ-
nosti.

5. Tam, kde tato směrnice hovoří o staro-
stovi města Prostějova,  rozumí se tím v do-
bě jeho nepřítomnosti místostarosta, který
je  pověřen jeho zastupováním. 

Článek 2
Příjímání petic

1. Po doručení písemného podání, pisate-
lem označeného jako  petice, přezkoumá
zaměstnanec odboru správy a zabezpečení,
pracoviště podatelna před jeho zapsáním do
evidence pošty, zda  podle obsahu podání
jde o petici či o podání jiného charakteru.
Ve sporných případech rozhodne tajemník
městského úřadu. Jedná-li  se o petici, po-
datelna písemnost zapíše jako došlou poštu
a předá  ji Odboru kancelář starosty, praco-
viště sekretariát starosty,  které je pověřené
vedením evidence petic. Odbor kancelář
starosty,  pracoviště sekretariát starosty
v elektronické spisové službě  písemnost
postupem podle Spisového a skartačního
řádu Městského  úřadu v Prostějově v typu
písemnosti označí jako „petice“. 

2. V případě, že podání označené jako pe-
tice je doručeno na  adresu některého odbo-
ru Městského úřadu v Prostějově nebo
Městské  policie Prostějov, je zaměstnanec,
který jej převzal, povinen  postoupit petici
bezodkladně Odboru kancelář starosty,
pracoviště sekretariát starosty, které je po-
věřené vedením  evidence petic. Odbor

kancelář starosty, pracoviště sekretariát
starosty v elektronické spisové službě píse-
mnost postupem podle  Spisového a skar-
tačního řádu Městského úřadu v Prostějově
v typu  písemnosti označí jako „petice“.
V případě pochybností, zda se  jedná o pe-
tici či ne, rozhodne tajemník městského
úřadu.

3. Každá petice musí být evidována
v elektronické spisové  službě pod typem
písemnosti „petice“ a stejně tak i její  vyří-
zení. 

4. Příjem petice doručené osobně na po-
datelnu Městského  úřadu v Prostějově po-
tvrdí zaměstnanec odboru správy a zabez-
pečení, pracoviště podatelna při jejím pře-
vzetí tomu, kdo  ji doručil, a to buď otiskem
prezentačního razítka a svým  podpisem na
kopii petice nebo vystavením potvrzení
o přijetí.

5. Příjem petice doručené poštou nebo ji-
ným způsobem se tomu,  kdo ji podal (dále
jen „podatel“), nebo tomu, kdo je v petici
uveden pro přijetí odpovědi, potvrdí píse-
mně do pěti dnů od  doručení petice. Toto
potvrzení vypracuje Odbor kanceláře  sta-
rosty, pracoviště sekretariát starosty, a po-
depisuje jej  starosta. Potvrzení musí obsa-
hovat sdělení, kterým orgánem města  Pro-
stějova a v jakých lhůtách bude vyřízena.

Článek 3
Evidence petic

1. Přijaté petice eviduje Odbor kancelář
starosty, pracoviště  sekretariát starosty. 

2. Každá petice musí být evidována ná-
sledujícími údaji:

a) datum petice a datum jejího doručení,
b) jméno, příjmení a adresu podatele,
c) stručný obsah petice,
d) název orgánu města Prostějova, které-

mu byla petice  předložena, včetně data je-
jího předložení, popřípadě jméno  osoby dle
článku 5 odstavec 4 této směrnice zodpo-
vědné za  zajištění vysvětlení a stanovisek
potřebných k vyřízení  petice a

e) datum a způsob vyřízení petice v pří-
padě, že se  nejedná o petici adresovanou
Zastupitelstvu města Prostějova  nebo Radě
města Prostějova. 

Článek 4
Projednání petice

1. Odbor kancelář starosty, pracoviště se-
kretariát starosty,  předá každou petici v po-
třebném počtu kopií nejbližší poradě  vede-
ní městského úřadu, na které starosta města
Prostějova  rozhodne o předložení petice
dle článku 5 dle odstavce 1 této  směrnice
nebo postupuje v souladu s článkem 5 od-
stavec 4 této  směrnice, popřípadě článkem
5 odstavec 8 této směrnice.

Článek 5
Vyřízení petice

1. Je-li petice adresována Zastupitelstvu
města Prostějova  nebo Radě města Prostě-
jova, předloží ji starosta tomuto  orgánu
města v souladu s odstavcem 2 a 3 tohoto
článku.  Zároveň může určit osobu, která
zajistí vysvětlení a stanoviska potřebná pro
rozhodnutí o petici za podmínek  uvede-
ných v větě poslední odstavce 4 tohoto
článku a odstavci  5 tohoto článku. 

2. Je-li petice adresována Zastupitelstvu
města Prostějova  postupuje starosta při jejím
předložení zastupitelstvu města v souladu
s článkem 4 a článkem 6 odstavce 2 Jednací-
ho řádu  Zastupitelstva města Prostějova, tak
aby Zastupitelstvo města  Prostějova bylo
vždy informováno o obsahu přijaté petice.
Při  vyřízení petice postupuje zastupitelstvo
v souladu se svým jednacím řádem. 

3. Je-li petice adresována Radě města
Prostějova postupuje  starosta při jejím
předložení radě města v souladu s článkem
4  a článkem 6 odstavce 2 Jednacího řádu
Rady města Prostějova,  tak aby Rada měs-
ta Prostějova byla vždy informována o ob-
sahu  přijaté petice. Při vyřízení petice po-
stupuje rada v souladu  se svým jednacím
řádem. 

4. V případě, že se podatel petice obrací
na Městský úřad v Prostějově, starostu
města Prostějova, zvláštní orgán města
Prostějova, Městskou policii Prostějov ne-
bo komisi města  Prostějova, které byl svě-
řen výkon přenesené působnosti,  vyřizuje
petici starosta, který určí osobu a termín, do
kterého tato osoba zajistí vysvětlení a sta-
noviska potřebná k vyřízení petice a zpra-
cuje návrh odpovědi starosty, tak aby  od-
pověď starosty na petici obsahovala odů-
vodněné stanovisko k obsahu petice a ke
způsobu jejího vyřízení. Vedoucí odborů
městského úřadu jsou povinni osobě určené
starostou poskytnout  potřebnou součinnost
při zajišťování vysvětlení a stanovisek  po-
třebných k vyřízení petice. 

5. Pokud starosta rozhodl, že vysvětlení
a stanoviska potřebná  k vyřízení petice
a zpracování návrhu odpovědi zajistí  ta-
jemník městského úřadu, určí tajemník
k zajištění vysvětlení  a stanovisek potřeb-
ných k vyřízení petice a k zpracování  návr-
hu odpovědi příslušného vedoucího odboru
městského úřadu  formou úkolu z porady
vedoucích odborů. Vedoucí ostatních  od-
borů městského úřadu jsou povinni poskyt-
nout příslušnému  vedoucímu odboru po-
třebnou součinnost při zajišťování  vysvět-
lení a stanovisek potřebných k vyřízení
petice.

6. Každá petice musí být vyřízena hospo-
dárně a bezodkladně,  nejdéle však do 30
dnů od jejího doručení. Starosta může ve

složitějších případech rozhodnout o tom, že
petice bude  vyřízena do 60 dnů. Dodržová-
ní termínů stanovených starostou  sleduje
Odbor kancelář starosty, pracoviště sekreta-
riát  starosty.

7. Ustanovení odstavce 6 tohoto článku
neplatí pro petice  adresované Radě města
Prostějova, které se vyřizují v souladu  s jed-
nacím řádem rady nebo Zastupitelstvu měs-
ta Prostějova,  které se vyřizují v souladu
s jednacím řádem zastupitelstva.

8. Jestliže záležitost, o které se v petici
jedná, nepatří do  působnosti orgánů města
Prostějova, může starosta vyřídit  petici tak,
že ji do 5 dnů od jejího doručení postoupí
příslušnému státnímu orgánu nebo orgánu
územní samosprávy a zároveň o tom uvě-
domí toho, kdo petici podal. Ustanovení vě-
ty  předchozí však neplatí, je-li petice adre-
sována Zastupitelstvu  města Prostějova ne-
bo Radě města Prostějova.

Článek 6
Speciální ustanovení

1. V případě, že je petice podepsána ales-
poň 0,5 % občanů  města Prostějova a z ob-
sahu petice vyplývá, že se podatel  domáhá
projednání určité záležitosti v oblasti samo-
statné  působnosti Radou města Prostějova
nebo Zastupitelstvem města  Prostějova,
předloží ji starosta těmto orgánům tak, aby
byla  projednána na jejich zasedání nejpo-
zději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupi-
telstva, nejpozději do 90 dnů. Za občany ob-
ce se  pro účely předchozí věty považují i fy-
zické osoby, které dosáhly  věku 18 let
a vlastní na území obce nemovitost, fyzické
osoby,  které dosáhly věku 18 let, jsou cizí-
mi státními příslušníky a jsou v Prostějově
hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak
mezinárodní smlouva, kterou je Česká re-
publika vázána a která  byla vyhlášena.

Článek 7
Přechodná ustanovení

1. Vyřizování petic doručených před na-
bytím účinnosti této  směrnice se řídí dosa-
vadními pravidly.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

1. Dnem účinnosti této směrnice se ruší
Pravidla  pro přijímání, projednání a vyřizo-
vání petic ze  dne 27. 2. 2001, kterými se
upravuje postup při  přijímání, projednávání
a vyřizování petic.

2. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem
1. 12.  2005.

Ing. Jan Tesař, 
starosta města Prostějova

víceúčelová hala stávající cena  nová cena od 1. 1. 2006
pronájem od 6 do 22 hodin 1 800 Kč  1 950 Kč 
pronájem od 22 do 24 hodin 1 400 Kč  1 550 Kč 
pronájem od 24 do 6 hodin 1 000 Kč  1 150 Kč 
pronájem hokejovému klubu 1 620 Kč 1 830 Kč 
a oddílu krasobruslení 

městské lázně stávající cena  nová cena od 1. 1. 2006
pronájem od 6 do 16 hodin 900 Kč  950 Kč 
pronájem od 16 do 21 hodin 1 250 Kč  1 300 Kč 
pronájem od 21 do 22 hodin 900 Kč  950 Kč 
pronájem plavecké škole 750 Kč  800 Kč 
pronájem VZP 1 250 Kč  1 300 Kč 
pronájem TJ Pozemstav 1 150 Kč  1 200 Kč 

K úpravě cen pronájmů došlo k souvislosti s postupným dramatickým zvýšením cen
energií, zejména 41procentním navýšením ceny plynu a 35procentním nárůstem ceny
elektrické energie. Zvýšení cen pronájmů však zdaleka není natolik vysoké, aby navýše-
ní cen energií pokrylo.  „Provoz víceúčelové haly i městských lázní dotuje město část-
kou zhruba 10 milionů korun ročně. I díky tomu máme jedny z nejnižších cen pronájmů
za ledovou plochu v kraji. Jen pro  srovnání - v sousedním Olomouci přijde 1 hodina pro-
nájmu ledu  na 2 200 korun a v Přerově dokonce na 2 260 korun,“ uvedl v této souvis-
losti místostarosta Bc. Alois Mačák, který současně zdůraznil, že individuální vstupné
zůstane nezměněno.   (kdl)

V pondělí 21. listopadu byl slavnostně
uveden do provozu první  úsek cyklistic-
ké stezky Prostějov - Čelčice s propoje-
ním  Bedihošť - Hrubčice. Stezku reali-
zuje Svazek obcí Prostějov -  venkov
s podporou města Prostějova. „To už dří-
ve investovalo do  vybudování cyklos-
tezky formou veřejné finanční podpory
860  tisíc korun,“ připomněl starosta Pro-
stějova ing. Jan Tesař a  dodal, že radní
před časem navíc schválili uvolnění 152
tisíc  korun na vybudování betonových
zábran proti vjezdu automobilů  na cyk-
lostezku a dalších 280 tisíc na proklestě-
ní dřevin u  polní cesty vedle cyklostez-
ky. 

„Město Prostějov podpořilo výstavbu
této stezky také proto, že  trasu mohou

využívat prostějovští občané například
k výletům do  nedalekých lázní Skalka.
V opačném směru poslouží cyklostezka

mimo jiné těm, kteří do Prostějova dojíž-
dí na kole do školy či  zaměstnání,“
upřesnil Tesař s tím, že v dohledné době

by mělo  dojít k propojení cyklostezky
v Dolní ulici se stávající  cyklostezkou na
Bedihošť, vybudování chodníku z Dolní

ulice  směrem ke kasárnám v Letecké uli-
ci a také k rozšíření stávající  komunika-
ce pro vozidla. 

Ceny pronájmů ve víceúčelové hale
a v městských lázních

Individuální vstupné zůstane nezměněno

V krátkosti z dění uplynulého měsíce

První úsek cyklostezky Prostějov 
- Čelčice je v provozu

Prostějov si připomněl Den boje za svobodu a demokracii 

Starosta ing. Jan Tesař: 
„Město Prostějov finančně podpořilo vý-

stavbu cyklostezky také  proto, že její tra-
su mohou využívat Prostějované například
k výletům do lázní Skalka.“ 

Den boje za svobodu a de-
mokracii si v předvečer 17.
listopadu  připomenuli polo-
žením kytic u pomníku T. G.
Masaryka na  centrálním pro-
stějovském náměstí také čle-
nové vedení města  Prostějo-
va a zástupci kulturních,
sportovních a společenských
organizací. „Sedmnáctý li-
stopad pro mě znamená pře-
děl doby. Ani  dnes sice neži-
jeme v ideálních podmín-
kách, ale můžeme  rozhodovat
o své budoucnosti,“ uvedl
starosta města ing. Jan  Tesař. 

„V tento památný den se
mi vybaví zejména první de-
monstrace  před prostějov-
skou radnicí 21. listopadu
1989, na které se nás  sešlo
jen pár desítek občanů, a ge-

nerální stávka několik dnů
poté, kdy již bylo plné ná-
městí lidí. Na krásnou atmo-
sféru  listopadových a prosin-
cových událostí roku 1989
budu rád  vzpomínat celý ži-
vot,“ zavzpomínal při této
příležitosti  místostarosta 
Bc. Alois Mačák. 

Státní svátek 17. listopadu
připomíná nejen události sa-
metové  revoluce v roce
1989, ale také hrdinství čes-
kých studentů v roce 1939,
kdy po pohřbu zastřeleného
studenta Jana Opletala  obsa-
dili Němci studentské koleje,
odvlekli z nich do  koncent-
račních táborů 1 200 mladých
lidí a devět bez soudu  popra-
vili.

(kdl)


