Správa železniční dopravní cesty
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

PETICE
„ZA ZACHOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU“
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Vlastník Železničního mostu, Správa železniční dopravní cesty, na základě provedeného průzkumu
projektovou firmou SUDOP dospěl k závěru, že Železniční most se nevyplatí rekonstruovat, ale
zbourat a na jeho místě postavit most nový. S tímto návrhem nesouhlasíme.
Železniční most je kulturní a technickou památkou, sejmutí památkové ochrany a následná demolice
mohou být precedens pro další památky. Most svou železnou konstrukcí souzní s industriální historií
Smíchova, stal se ikonickou součástí nábřeží a v měnící se čtvrti je jedním z posledních nositelů
paměti místa. Most je na páteřní trati Praha - Plzeň - SRN a zásadní součástí příměstské dopravy. Pro
pěší a cyklisty je spojnicí tří městských částí a hojně využívanou přístupovou cestou k náplavce. Jsme
přesvědčeni, že rozvoj železniční, pěší a cyklistické dopravy, úcta k památkám a geniu loci jsou pro
Prahu zásadní témata.
Na základě uvedeného, my, níže podepsaní a podepsané, žádáme, aby:
1. SŽDC ukončila veškeré snahy o sejmutí památkové ochrany Železničního mostu a snahy
o jeho následnou demolici.
2. SŽDC, zodpovědná za dosavadní chátrání, podnikla urychleně alespoň nejnutnější
opravy zabraňující dalšímu chátrání mostu do zahájení finální opravy.
3. SŽDC do diskuse o rozvoji mostu zapojila veřejnost a dotčené městské části, včetně Hl.
města Prahy, které je vlastníkem lávek pro pěší.
Co tedy navrhujeme:
1. Zachování současného mostu a rekonstrukci, byť náročnou, v souladu s památkovou ochranou.
2. Pro zajištění železniční dopravy návrat k původnímu plánu výstavby souběžného, tvarově
podobného mostu.
Předem děkujeme.
Za petiční výbor:
Tatiana Konrádová, Na Zatlance 1151/8, 150 00 Praha 5
Pavel Štorch, Fráni Šrámka 30, 150 00 Praha 5
Ondřej Havelka, U Nikolajky 174, 150 00 Praha 5
Ivana Brodská, Plavecká 405/2, 128 00 Praha 2
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

Podpisový arch k petici „Za zachování Železničního mostu“

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto
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Příloha - Listina základních práv a svobod
ZÁKON 85/1990 Sb. 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, platí pro ni ustanovení § 1, 2 a 5 Zákona o právu
shromažďovacím (viz níže) s tím, že musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak
byla shromážděním schválena; petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění.
-----------------------------------------------------------------1) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

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.

