
Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro schůzi zastupitelstva č. 5           dne 29.03.2023                              OVV052301Z 

 

Projednání petice – výstavba bytového domu v zadním traktu 

Jarlochovy a Masarykovy ulice a stanovení všeobecných 

podmínek výstavby 

Právní rámec:  zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších 

 předpisů 

 § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

 zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 čl. 18 Listiny základních práv a svobod 

Předkladatel: Ing. Ivan Radosta, starosta města   ……………………. 

Zpracovatel: Bc. Jan Krejča, vedoucí OVV    ….………………… 

Souhlas dotčených odborů: Ing. Vendula Pekárková Matoušková, vedoucí OF ….…………… 

Vztah k rozpočtu:                bez vlivu na rozpočet 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

bere na vědomí petici doručenou městu Milevsku dne 25.01.2023, kterou je požadováno 

nepovolení výstavby bytového domu v zadním traktu Jarlochovy a Masarykovy ulice 

a stanovení všeobecných podmínek výstavby. 

2. Důvodová zpráva 

V příloze je předložena zastupitelstvu města k projednání petice, která je adresována městu 

Milevsku a Zastupitelstvu města Milevska (příloha č. OVV052301Z_P1). K petici byla 

jednotlivými odbory zpracována souhrnná zpráva, která je v příloze č. OVV052301Z_P2. 

Součástí souhrnné zprávy jsou i vyjádření městské architektky (příloha č. OVV052301Z_P3) 

a vyjádření společnosti ČEVAK ke stížnosti na stav kanalizace (příloha č. OVV052301Z_P4). 

Podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod je petiční právo zaručeno; ve věcech veřejného 

nebo jiného společenského zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány 

a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. Jelikož se první bod petice 

dotýká přenesené působnosti Městského úřadu Milevsko a druhý bod petice samostatné 

působnosti města Milevska, její vyřizování bylo rozděleno na dvě části. 

 

První bod petice zasahuje do přenesené působnosti Městského úřadu Milevsko, proto se 

považuje za petici podle zákona o právu petičním. Z uvedeného důvodu odpověď na tuto část 

petice zpracoval městský úřad (byla již odeslána zástupkyni přípravného výboru – příloha 

č. OVV052301Z _P5). 

 

Druhý bod petice zasahuje do samostatné působnosti města Milevska, považuje se tak za podnět 

(resp. návrh) občanů podle § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích (má být vyřízen nejdéle do 60 

dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejdéle do 90 dnů). Rada města petici projednala 



a vzala na vědomí dne 20.03.2023 (v době vypracování tohoto materiálu nebyl zápis z jednání 

rady dosud zpracován). Po projednání v Zastupitelstvu města Milevska bude městským úřadem 

vyhotovena odpověď pro petiční výbor v rozsahu samostatné působnosti těchto orgánů města. 
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