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

„Za zachování Hajnišova mlýna“
My, níže podepsaní občané nesouhlasíme s demolicí Hajnišova mlýna, 

ul. Flesarova č. p. 46, 503 46 Třebechovice pod Orebem, st. parc. č. 109/1, který je 
ve vlastnictví města Třebechovice pod Orebem,

a to bez důkladného zvážení všech okolností, které by mohly přispět k jeho záchraně.

V této lokalitě je mlýn doložen v písemných pramenech již roku 1651. Současná podoba
Hajnišova mlýna vznikala v průběhu 19. a 20. století přestavbou staršího objektu. Jedná se o
poslední  dochovaný  mlýn  v  Třebechovicích  pod  Orebem.  Mlýn  je  nejen  dochovanou
industriální  stavbou,  které  v  poslední  době  velmi  rychle  zanikají,  ale  také  kulturním a
historickým dědictvím pro další generace. Jsme přesvědčeni, že Hajnišův mlýn je odkazem
umu a řemeslné zdatnosti našich předků a může dotvářet charakter a urbanistický ráz města
i v budoucnu.  Jeho kompletní demolici vnímáme až jako skutečně poslední a krajní řešení.

    Prostřednictvím této petice požadujeme:

1. Vypracování nezávislých odborných posudků (statický, historický) objektu. 

2. Vypracování alternativní studie lokality, která bude řešit oblast  v okolí mlýna – Na
Tvrzi – náměstí bez nutnosti kompletní demolice mlýna.

3. Jestliže zpracované odborné posudky potvrdí,  že objekt mlýna nebo jeho část  má
významnou  historickou  hodnotu  pro  město,  jeho  obyvatele  a  návštěvníky,  že  ze
statického  hlediska  je  v  pořádku  a  jeho  rekonstrukce  nebude  zatížena  žádnými
mimořádnými náklady, požadujeme uskutečnit referendum a nově hlasovat o osudu
mlýna na veřejném jednání zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem.

4. Hledat takové možnosti využití mlýna, které by při jeho rekonstrukci a následném
provozu zatížily  rozpočet  města  Třebechovice pod Orebem v co nejmenší  možné
míře. 

Více informací k Hajnišově mlýnu na www.hajnisuvmlyn.cz .
Děkujeme.

Za petiční výbor:
Ing. Petr Vinklář, Pod Zahrady 1341, Třebechovice pod Orebem, 503 46
Ing. Pavel Kopecký, Kubelíkova 1449, Třebechovice pod Orebem, 503 46
Mgr. Klára Zdechovská, Jiráskova 1301, Třebechovice pod Orebem, 503 46

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
Mgr. Klára Zdechovská, Jiráskova 1301, Třebechovice pod Orebem, 503 46

Adresát petice:
Městský úřad Třebechovice pod Orebem
Masarykovo náměstí 14
503 46 Třebechovice pod Orebem

http://www.hajnisuvmlyn.cz/


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 „Za zachování Hajnišova 
mlýna”. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

Za petiční výbor: 
Mgr. Klára Zdechovská, Jiráskova 1301, Třebechovice pod Orebem, 503 46

Čitelné jméno a příjmení Adresa bydliště (kompletní) Podpis



Čitelné jméno a příjmení Adresa bydliště (kompletní) 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. 


