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

 
“Rekonstrukce silnice č. III/28723 a část úseku silnice č. III/28721” 

 
 

My, níže podepsaní občané obce Mukařov a okolních obcí tímto vyzýváme v souladu se zákonem č. 
85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím této petice Liberecký kraj, 
jako vlastníka a Správu silnic Libereckého kraje, jako hospodáře se svěřeným majetkem o přednostní 
provedení v roce 2021 rekonstrukce silnice III/28723 a část úseku silnice č. III/28721, tj. od křižovatky 
navazující na silnici č. III/28719 až po již rekonstruovaný úsek v obci Sněhov. Žádáme o rekonstrukci 
komunikací v rozsahu již hotové projektové dokumentace. 

 
Silnice č. III/28723 a III/28721 je využívána občany naší obce a nejen okolních obcí k cestám za prací, na úřady, 
do škol, za sportem (cyklotrasy) a podobně. V současné době vzhledem k rekonstrukci křižovatky „Rádelský 
mlýn“ jsou tyto silnice několikanásobně přetížené oproti obvyklému provozu a jejich stav se rapidně zhoršuje. 

 
Silnice č. III/28723 je dlouhodobě v kritickém technickém stavu (připomíná jízdu po poli), čímž dochází k 
poškozování projíždějících vozidel, zvyšuje se provozní hlučnost vozidel, jízda se s narůstajícím provozem stává 
nebezpečnou. Podobně tomu je na úseku silnice III/28721. 
 
Komunikace vykazují dle přiložené fotodokumentace: 

- stovky metrů silnice s nebezpečně vyježděnými hlubokými rigoly a pásy po obou stranách vozovky, 
- desítky velkých i menších nebezpečných vytlučených děr a ploch po obou stranách vozovky, 
- stovky metrů silnice s nezpevněnou krajnicí,nebezpečných zejména při vyhýbání 2 vozidel, 
- stovky metrů s krajnicí nebezpečně se svažující k příkopům a srázům, 
- stovky metrů silnice popraskané„kamenité“,rozpadající se a celé úseky se„záplatami“, 
Uvedené vady máme řádně zdokumentovány k 1.10.2020. Fotodokumentace je součástí petice. 

 
Opravy a údržby silnic č. III/28723 a III/28721 se již řadu let řeší jen lokálními vysprávkami povrchu, 
"záplatami",které jsou účinné jen krátkodobě, na jednu sezonu a dlouhodobě zcela nevyhovující. Těmito 
opakujícími se provizorními řešeními se dle našeho mínění plýtvá i s finančními prostředky Libereckého kraje. 

 
Havarijní technický stav v případě silnice č. III/28723 a špatný stav v případě silnice č. III/28721 je řadu let zpětně 
a opakovaně diskutován nejen občany Mukařova, ale i občany okolních obcí. Občané si stěžují i na Obecním 
úřadě Malá Skála. Stejně kriticky nevyhovující stav komentují i návštěvníci naší obce a projíždějící řidiči. 

 
Prostřednictvím této petice upozorňujeme na dlouhodobě trvající problém tížící nejen občany Mukařova. 

 
 
Děkujeme. 

 
 
Za petiční výbor dne1.10.2020: 
 
Jiří Vinš, Mukařov 108, 468 22 Malá Skála 
 
Martin Charvát, Mukařov 51, 468 22 Malá Skála 
 
Ladislav Kotrba, Mukařov 58, 468 22 Malá Skála 
 
Richard Hajný, Želeč  22, 468 22 Malá Skála 
 

 
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je určen Jiří Vinš, Mukařov 108, 468 22 
Malá Skála, tlf: 607568000 
 
PETICE bude předána k rukám pana Hejtmana Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. 
Kopie bude uložena na MÚ Malá Skála. 
 
PETICI za Liberecký kraj převzal (datum, jméno a příjmení, podpis): 
 
 
 



 
 
 
 

MAPA dotčené silnice č. III/28723 a část úseku silnice č. III/28721 
 
 

 



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 85/1990Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním 

 
§1 
Úvodní ustanovení 
(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. 
(3)Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18let, 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 a nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu 
petice a způsob jejího vyřízení. 

 
§9 
Společná ustanovení 
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. 

 
 

 
 

 
 

 

 



Podpisový arch k petici č.…..z……….. 
- kompletní text petice je umístěn na první straně této složky 
- součástí složky je i výběr fotografií dokumentující kritický stav komunikací 
- dle §4zák.č.85/1990Sb., o právu petičním, uvádíme,  že podpisový arch se týká petice 

“Rekonstrukce silnice č. III/28723 a část úseku silnice č. III/28721” 
 

Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona. 
 
Za petiční výbor: 
Jiří Vinš, Mukařov 108, 468 22 Malá Skála 
 
 
Čitelně jméno a příjmení 

 
Bydliště (Obec,ulice,číslo popisné) 

 
Podpis 
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