Postup Obce Jablonec pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve v platnom znení.
Podávanie, prijímanie a vybavovanie petícií doručených Obci Jablonec sa riadi zákonom
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení.
Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného
spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na Obec Jablonec.
Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície Obci Jablonec môžu
osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor.
V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18
rokov veku. Ak je vytvorený petičný výbor, určia zástupcu členovia petičného výboru.
V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne
svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis ak ide o fyzickú osobu, alebo svoj názov
a sídlo, ak ide o právnickú osobu. Osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie
čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis.
Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili
pred jej podpísaním. Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia byť označené tak,
aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi. Na každom podpisovom hárku musí
byť uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu zástupcu.
Ak petícia obsahuje podpisové hárky, musí osoba podávajúca petíciu uviesť pod jej textom
počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky musia byť unikátne označené.
Petícia musí byť písomná, označená slovom "petícia" a musí obsahovať predmet verejného
alebo iného spoločného záujmu. Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je
petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná
zaručeným elektronickým podpisom osoby podávajúcej petíciu.
Ak petícia nemá predpísané náležitosti, príslušný orgán verejnej moci do desiatich
pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala,
aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy. Ak sa
v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, Obec Jablonec petíciu odloží.
Obec Jablonec je povinná prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistila skutočný stav veci, jeho
súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo
od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch Obec Jablonec
písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.

