"Návod k použití"

:-)

1. Petici vytisknout.
2. Namnožit podpisové archy.
3. Vytvořit si svůj petiční výbor.
4. Členové petičního výboru budou na každém podpisovém
archu uvedeni (hůlkovým písmem jméno, adresa a připojit
podpis).
5. Domluvit si lokality, kde bude kdo sbírat podpisy.
6. Sbírat podpisy v souladu s petičním zákonem:
§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.

7. Až bude hodně podpisů, dát do balíčku a poslat na adresu:
Věra Strnadová, Olbrachtova 616/33, 460 15 Liberec 15

Předem díky za spolupráci ve prospěch nás všech!

VS

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

PETICE ZA ZACHOVÁNÍ PRŮKAZEK TP, ZTP A ZTP/P
PRO OSOBY S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
My, níže podepsaní občané České republiky,
požadujeme zachování průkazek TP, ZTP a ZTP/P pro osoby se zdravotním postižením,
které jsou pro ně důležitým dokladem například při uplatňování nároku na různé asistenční
či sociální služby, na příspěvek na kompenzační pomůcky, slevy na dani a osvobození od
různých správních poplatků.
Umožňují osobám s omezenou schopností pohybu a orientace i bezplatnou přepravu v MHD
a slevy na dopravu meziměstskou pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, pro
něž dosud nebyly odstraněny informační, architektonické i komunikační bariéry.
Již dvakrát se vláda pokusila vzít zdravotně postiženým osobám průkazky TP, ZTP a ZTP/P, aby
jim mohla odebrat nárok na kompenzační úlevy s nimi spojenými.
Tentokrát hrozí, že vláda zruší celou vyhlášku č. 182/1991 Sb., což by znamenalo zničení
všech úlev, které kdy osoby s těžkým zdravotním postižením měly.
To odporuje mimo jiné i Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením.
Zrušení kompenzačních výhod spojených s průkazkami TP, ZTP a ZTP/P by postihlo občany
s nejnižšími příjmy, kteří mají na rozdíl od spoluobčanů bez zdravotního postižení ještě
mnoho dalších nutných výdajů (platí ze svého důchodu doplatky za zdravotní a kompenzační
pomůcky, doplatky za drahé léky, hradí údržbu, obnovu, funkčnost svých zdravotních
pomůcek, bez kterých se neobejdou (sluchadla, vozíky a jiné), platit asistenční a další služby, na
které již příspěvky nestačí). Potřebují cestovat k lékaři, na rehabilitační, psychorehabilitační a
sportovní akce stabilizující zbytky jejich zdraví a dalších akcí speciálně pro ně pořádaných.
Zrušení těchto průkazek a možnosti zlevněné dopravy s nimi spojené by zhoršilo i životní
podmínky rodinám, které se starají o své těžce zdravotně postižené dítě. Doprava dítěte do
speciální školy, stacionáře či jiného zařízení by se stala pro tyto rodiny finančně neúnosnou.
Jakékoli snížení ekonomické situace u osob se zdravotním postižením a jejich rodin pro ně
může znamenat velmi těžce řešitelnou situaci.
Tato snaha vlády svými důsledky směřuje proti proklamované státní politice integrace osob se
zdravotním postižením do společnosti.
Věříme, že vyjádřením našeho názoru odpovědné orgány tuto situaci přehodnotí ve prospěch
osob se zdravotním postižením.
Děkujeme za podporu.
Za petiční výbor (hůlkovým písmem jméno, adresa a připojit podpis):

1
2.
3.
Petici sestavil a zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány
je oprávněn:
Mgr. Věra Strnadová, Olbrachtova 616/33, 460 15 Liberec
a zastoupit ji může kterýkoliv člen petičního výboru dle §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.

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 průkazek TP, ZTP a ZTP/P pro osoby s těžkým zdravotním postižením
Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

Za petiční výbor (hůlkovým písmem jméno, adresa a připojit podpis):

1.
2.
3.
JMÉNO HŮLKOVÝM PÍSMEM

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.

