
Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky 

 

PETICE  

proti přípravě hlubinného úložiště jaderného odpadu v lokalitě Janoch 

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

 

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s vyhledáváním místa pro hlubinné úložiště radioaktivního 

odpadu v okolí obcí Hluboká nad Vltavou, Dříteň, Olešník, Temelín v tzv. lokalitě JANOCH u 

Temelína  a prostřednictvím této petice žádáme o vyřazení lokality JANOCH z míst, na kterých je 

hlubinné úložiště hledáno. 

Již v minulosti utrpěla tato část jižních Čech velké ztráty kvůli výstavbě Jaderné elektrárny Temelín. 

Tehdy byly zničeny celé vesnice, domy lidí, kteří byli nuceni své domovy opustit. Nyní bojujeme za 

záchranu zdravého životního prostředí, které nám tu po obrovském zásahu do krajiny postavením 

jaderné elektrárny Temelín zbylo. 

 

Děkujeme. 

 

Za petiční výbor: 

Mgr. Jana Horáková, Purkarec  28, 373 43 Hluboká nad Vltavou 

Mgr. Kateřina Faktorová, Nová  Ves  19, 375 01 Týn nad Vltavou 

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoli člen petičního výboru 

(klauzule vyžadovaná §  5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.). 

 

 

 

 

 

 



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 podpisový arch se týká 

Petice proti přípravě hlubinného úložiště jaderného odpadu v lokalitě JANOCH. Dále uvádíme, že 

přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona. 

Za petiční výbor: 
Mgr. Jana Horáková, Purkarec 28, Hluboká nad Vltavou (zhotovitel petice, jednatel)                                                         

Mgr. Kateřina Faktorová, Nová Ves (jednatel) 
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POKYNY K VYPLNĚNÍ PETICE 

Své jméno a příjmení vyplňte prosím hůlkovým (tiskacím) písmem tak, aby bylo čitelné. U bydliště 

není nutné uvádět PSČ. 

Vyplňujte dle vzoru: 

Jméno a příjmení 

(hůlk.písm.) 

Bydliště (město, ulice a číslo) Podpis 

Ing. ANNA SMETÁČKOVÁ ČESKÝ KRUMLOV, NA VÝSLUNÍ 285/1 Smetáčková 

 

Pro zaslání vyplněné petice poštou: 

Vyplněnou petici (nemusí být podpisy na celé straně, i jeden podpis se počítá) prosím zašlete  

do 31.8. 2020 na adresu organizátora petice (Mgr. Jana Horáková, Purkarec 28, 373 43 Hluboká nad 

Vltavou). O možnosti prodloužení termínu se informujte na telefonním čísle 721 664 998. 

Za projevenou podporu vám velice děkujeme. 

 

Vyplněné archy jsou průběžně odebírány. 

 

Petice neprobíhá online, neměla by takovou váhu. 

 

Petici mohou podepsat i cizinci a osoby mladší 18 let (viz Petiční právo – list níže). 

 

Další informace k lokalitě JANOCH naleznete na facebookové stránce STOP JANOCH.  

Podrobnosti a novinky k této problematice naleznete na webových stránkách: 

www.nechcemeuloziste.cz 

www.platformaprotiulozisti.cz 

 

 

 

 

 

http://www.nechcemeuloziste.cz/
http://www.platformaprotiulozisti.cz/


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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petiční právo a náležitosti petice 

Petiční právo je jednou ze záruk zákonnosti ve veřejné správě a je zaručeno každému - čl. 18 

Listiny základních práv a svobod. Na jeho základě se občané mohou obracet na státní orgány 

a orgány územní samosprávy a sdělit jim svou „vůli“, svůj názor, své požadavky.  

Podmínkou stanovenou v Listině je, aby petice nezasahovala do nezávislosti soudů a 

nevyzývalo se jí k porušování základních práv a svobod. Na čl. 18 Listiny navazuje zákon č. 

85/1990 Sb., o právu petičním, který blíže stanovuje podmínky výkonu petičního práva.  

Petice slouží orgánům státu  a územní samosprávy k tomu, aby se seznámily s tím, co občané 

chtějí, jaké je veřejné mínění. Státní orgány nebo orgány územní samosprávy jsou povinny 

petici přijmout, posoudit její obsah a písemně na ni do 30 dnů odpovědět. Nevzniká  

povinnost se textem petice „řídit“. Petice tak působí především politicky, vytváří pro orgány 

důležitou zpětnou vazbu a zprostředkuje jim kontakt s občany.  

S peticí se může na orgány státu nebo územní samosprávy obrátit jednotlivý občan  nebo 

mohou občané sestavit petiční výbor a vybrat jednu osobu starší 18 let, která je bude 

zastupovat ve styku s orgány. Petiční výbor ovšem není samostatnou právnickou osobou. 

Občané mají právo shromažďovat pod petici podpisy na podpisové archy.  Za tím účelem 

mohou být petice a podpisové archy vystaveny na místech přístupných veřejnosti. K tomu 

není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a 

jiných vozidel nebo k rušení veřejného pořádku. 

Zákon výslovně stanoví, že ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno ani nesmí 

být jeho výkon nikomu na újmu. To mj. znamená, že petici může podepsat cizinec i občan 

mladší 18 let, který je schopen dostatečně chápat objem a míru informací v petici. 

Shromažďováním podpisů na místě veřejně přístupném může být pověřena osoba starší    

16 let. 

 

➢ obsah petice  

• text petice 

• informace o tom, kdo petici sestavil 

• petiční výbor - jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a 

bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat – osoba musí být 

starší 18 let 

 

➢ co musí obsahovat petiční arch 

• jméno, příjmení a bydliště podepisujícího se občana a jeho podpis 

 

• pokud není součástí petičního archu text petice pak označení, ze kterého je zřejmé, 

jak petice má být podpisy podpořena a podepisujícímu se občanovi musí být 

umožněno se s textem petice seznámit 

 

• pokud není součástí petičního archu text petice pak jméno, příjmení a bydliště toho, 

kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy 

petičního výboru v této věci zastupovat  

 

• jednotlivé petiční archy je vhodné označit pořadovými čísly  

 

 

 
 


