Výtah z jednacího řádu
pro veřejnost
Smyslem tohoto výtahu je usnadnit občanům orientaci v rozsáhlém jednacím řádu. Tato část
tedy není náhradou dokumentu jako takového. Jedná se o rychlý přehled pro toho, kdo chce na
zastupitelstvu vyjádřit svůj názor, ale nemá čas nastudovat celý materiál.
Mohu se zúčastnit jednání zastupitelstva?

Ano, jednání je ze zákona veřejné. Vaše účast je žádoucí!
Jak se zúčastnit jednání zastupitelstva?

Stačí ve stanovený čas přijít na stanovené místo. Alternativně můžete jednání zastupitelstva
sledovat v živém přenosu na internetu pokud je toto zasedání přenášeno.
Mohu na jednání také vystoupit se svým námětem?

Každý občan má právo přednést svoje náměty. Pokud chcete vystoupit v rámci některého bodu
programu, sdělte to dopředu tajemníkovi úřadu a počkejte na jeho projednání zastupitelstvem.
Pokud máte podnět na jiné téma, sdělte to opět tajemníkovi. Zastupitelstvo v takovém případě
může schválit bod programu jednání „Vystoupení občanů“, který bude zařazen hned na začátek,
abyste nemuseli čekat. Pokud tento bod zařazen nebude, můžete svůj podnět přednést v
povinném bodu programu jednání „Diskuse“. Ten je typicky zařazen na konec jednání
zastupitelstva. Mějte však na paměti, že jak na „Vystoupení občanů“, tak i na bod „Diskuse“ je
standardně vyhrazeno maximálně 45 minut. Pokud během této doby zastupitelstvo nestihne
vyslyšet všechny náměty občanů, může se zastupitelstvo usnést, že bude programový bod
prodloužen. Není to však jeho povinnost. Pokud by na váš podnět čas nevyzbyl, můžete námět
podat písemně a bude vám na něj také písemně zodpovězeno.
Jak mám přednést svůj námět?

Stačí být v jednacím sále když dojde na projednávání příslušného bodu programu. Předsedající
vás vyzve k přednesení vašich námětů.
Platí nějaká omezení pro moje vystoupení?

Ano. Vaše vystoupení je časově omezeno na 5 minut. Pokud ale máte podnětů víc, lze vystoupit i
vícekrát.
Jak mohu zajistit zařazení zcela nového bodu programu na zasedání zastupitelstva?

Máte dvě možnosti. Tou jednodušší je, že se dohodnete s některým z členů zastupitelstva, aby
tento bod navrhnul zařadit do programu zasedání zastupitelstva. Druhou možností je oficiální
požadavek na projednání určité záležitosti jak o tom hovoří § 16 odst. 2) bod f) zákona o obcích
č. 2000/128 Sb. Pokud však zvolíte tuto cestu, pamatujte, že potřebujete sehnat podpisy alespoň
0,5% občanů městského obvodu. Počet občanů městského obvodu platný pro aktuální rok úřad
zveřejňuje na webových stránkách městského obvodu.
Musí se zastupitelstvo řídit mým podnětem?

Zastupitelé se nemusí řídit vaším podnětem. Musí se však k němu vyjádřit. Pokud zbývá čas,
učiní tak přímo na jednání. Pokud čas nezbývá (nebo pokud si to budete přát), vyjádří se

písemně.

