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

"Rekonstrukce komunikace číslo 3041
a navazujících komunikací"
My, níže podepsaní občané a obyvatelé Libňatova, Maršova u Úpice a okolních obcí,
prostřednictvím této petice žádáme Královéhradecký kraj, jako vlastníka, a Správu silnic
Královéhradeckého kraje, jako hospodáře se svěřeným majetkem kraje, aby byl urgentně, komplexně
a kompletně vyřešen katastrofální stav silnice III. třídy číslo komunikace 3041 mezi Libňatovem a
Maršovem u Úpice a pokračujících silnic III. třídy číslo komunikace 30016 a číslo komunikace
30015 ve směru na Trutnov přes Studenec.
Všechny výše zmíněné komunikace jsou dlouhodobě využívány nejen občany výše zmíněných obcí
k dojezdu za prací, na úřady, na nákupy, za sportem, do škol apod. a dlouhodobě se nachází ve zcela
dezolátním a nevyhovujícím stavu. Správa silnic závady neustále řeší provizorními "záplatami",
které jsou zcela neúčinné a nevyhovující. V nejhorším pětikilometrovém úseku z libňatovské
křižovatky po úsek "U Beranů", kde se komunikace číslo 3041 napojuje na komunikaci číslo 30016,
je situace natolik špatná, že už není možné díry a výmoly osobním automobilem objet po zpevněném
úseku. Tím dochází k narušování technického stavu vozidel a jízda se stává adrenalinovým zážitkem.
Stav komunikace je neustálým tématem diskusí nejen řidičů z obcí Libňatov a Maršov u Úpice, kteří
si na něj neustále stěžují a debatují o něm, ale i návštěvníků obcí, regionu a profesionálních řidičů do
obcí přijíždějících.
Komunikace číslo 3041 byla v nedávné minulosti také několikrát zatěžována jako objížďka při
rekonstrukcích komunikací v okolí, čímž se její stav ještě zhoršil.
Katastrofální stav komunikace číslo 3041 je zdokumentován v přiložených fotografiích.
Prostřednictvím této petice upozorňujeme na dlouhotrvající problém tížící občany výše zmíněných
obcí, požadavkem rekonstrukce výše zmíněných komunikací žádáme o zlepšení a narovnání
životních podmínek především pro občany obcí Libňatov a Maršov u Úpice.
Děkujeme.

Za petiční výbor:
Jaroslav Pich ml., Libňatov 187, Libňatov, 542 36
Jitka Vítková, Maršov u Úpice 51, Úpice, 542 32
Jaroslav Tomeš, Libňatov 90, Libňatov 542 36
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv 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.
Součástí složky jsou i fotografie dokumentující katastrofální stav komunikace číslo 3041.
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice
"Rekonstrukce komunikace číslo 3041 a navazujících komunikací".
Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.
Za petiční výbor:
Jaroslav Pich, Libňatov 187, Libňatov, 542 36
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.

Mapa dotčené oblasti

Zdroj: http://geoportal.jsdi.cz/flexviewers/Silnicni_a_dalnicni_sit_CR/

Fotodokumentace katastrofálního stavu komunikace číslo 3041

