PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
Dne 23.března 2011 rozhodli zastupitelé kraje za ČSSD a KSČM o záměru sloučení sedmi
krajských nemocnic do jedné nemocnice s účinností od 1. července 2011. Navrhované
sloučení představuje konec samostatné existence opavské nemocnice.

Důrazně požadujeme
zachování samostatné
Slezské nemocnice v Opavě
Slezská nemocnice Opava zajišťuje zdravotní péči pro Opavu, Opavsko a široké spádové
území. Místo fungující nemocnice v dobré ekonomické kondici vznikne obří zdravotnické
zařízení, které kraj nemůže kvalitně a efektivně řídit.
Rozhodnutí krajských zastupitelů za KSČM a ČSSD považujeme za nekoncepční,
postrádající racionální a analytické podklady, ve svém důsledku neekonomické. Dojde tak
k obnovení KÚNZ ( krajského ústavu národního zdraví ) a návratu do dob dávno minulých.
Výsledkem tohoto nezodpovědného experimentu bude horší ekonomický vývoj sloučené
nemocnice, chaos a zmatek v organizaci lékařské péče, nepřehledné finanční toky a
obchodní vztahy.
Vyzýváme všechny zastupitele našeho kraje, aby tento nesmyslný projekt hejtmana Palase
zastavili a hlasovali proti vzniku obří nemocnice.

Za petiční výbor:
MUDr. Václav Vlček
Mgr. Hana Malurová, MBA
Ing. Petr Vícha

Vrchlického 1407/2, 747 05 Opava - Kateřinky
Horní 421/3A, 747 05 Opava – Malé Hoštice
Slovenská 1186/39, 747 06 Opava - Kylešovice

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je, v souladu s § 5 odst. 1 zákona
č. 85/1990 Sb., o právu petičním, oprávněn:
MUDr. Václav Vlček, senátor Parlamentu ČR, Vrchlického 1470/2, 747 05 Opava-Kateřinky

Podpisový arch k petici
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti
tohoto podpisového archu.
Podle § 4 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká
petice za zachování samostatné Slezské nemocnice V Opavě.
Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.
Za petiční výbor: MUDr. Václav Vlček, senátor
Vrchlického 1407/2, 747 05 Opava-Kateřinky
Čitelné jméno a příjmení

Bydliště (obec, ulice a číslo)

Podpis
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Čl. 18
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
85/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. března 1990
o právu petičním
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
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").
(2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.
(3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
(4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních,
politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné
smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti
z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.
§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.
(2) Petiční výbor není právnickou osobou.
(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.
§6
Vzešla-li petice ze shromáždění, 1) platí pro ni ustanovení § 1, 2 a 5 tohoto zákona s tím,
že musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena; petičním
výborem se rozumí svolavatel shromáždění.
Společná ustanovení
§7
Státní orgány upraví způsob přijímání, projednávání a vyřizování peticí jim adresovaných ve
svých jednacích řádech nebo obdobných předpisech.
§8
Pokud se v tomto zákoně mluví o státních orgánech, rozumí se tím i právnické osoby, jimž
byla působnost státního orgánu svěřena.

§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.
§ 10
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.

