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

„za zachování Dvořákovy stezky“ 
My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby Správa železnic, státní organizace, 
přehodnotila rozsáhlou rekonstrukci železniční trati mezi Kralupy nad Vltavou a Nelahozevsí (akce 
se nazývá Rekonstrukce nelahozeveských tunelů) tak, aby nebyla narušena Dvořákova stezka ve 
své krajinné ani obytné části. 
 
Důrazně nesouhlasíme s rozsáhlým kácením stromů a bouráním budov v ulici Dvořákova 
stezka. 
 
Žádáme, aby Správa železnic, s. o., zohlednila environmentální hledisko, zcela opustila plán na 
vykácení 3 000 stromů a bourání staveb a zachovala současnou Dvořákovu stezku. Zároveň 
žádáme zachování panoramatu Nelahozevsi. 
Není ve veřejném zájmu řešit plánovanou rekonstrukci trati tak zásadním zásahem do životního 
prostředí. 
Nesouhlasíme s tím, aby se železniční trať posouvala blíže k řece kvůli teoretickým pár vteřinám 
úspory jízdní doby. 
Stezka by byla ve své části prakticky zlikvidována a posunula by se těsně k Vltavě, od níž by ji 
dělilo jen zábradlí. 
Stejně tak nevidíme důvod pro zvyšování trati nad současný terén, což by vizuálně poškodilo 
pohled na zámek Nelahozeves a na kostel. 
Tento projekt, který bude stát několik miliard Kč, nezvratným a devastujícím způsobem zasáhne 
přírodu, ekosystém, krajinný ráz Dvořákovy stezky a jejího blízkého okolí, naruší stabilitu 
obytného a historicky významného území v obci Nelahozeves. 
Nejsme proti modernizaci železnice a dopravy v ČR, chceme ale především docílit toho, aby 
projekt byl realizován racionálním způsobem respektujícím širší vztahy v území. Žádáme, aby trať 
byla nadále vedena v původní, v území stabilizované poloze. Jsme přesvědčeni, že toto řešení je 
dostačující a značně levnější než řešení navrhované. 
Více informací naleznete na webové stránce spolku Dvořákova stezka – 
www.dvorakovastezka.cz. 
Děkujeme. 

 
Petici sestavil spolek Dvořákova stezka, z. s., IČ 09438122, sídlo Dvořákova stezka 22, 277 51 Nelahozeves 

Petici podává: Jiří Hájek, Dvořákova stezka 21, 277 51 Nelahozeves 

  



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 
Dvořákovy stezky“. 

Petici sestavil spolek Dvořákova stezka, z. s., IČ 09438122, sídlo Dvořákova stezka 22, 277 51 Nelahozeves 
Petici podává: Jiří Hájek, Dvořákova stezka 21, 277 51 Nelahozeves 
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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“). 
§ 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 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. 
 


