Vážení čtenáři,
v souvislosti s blížícími se volbami do Senátu a zastupitelstev krajů, a taktéž s ukončenými či
probíhajícími anketami ve městě Nový Jičín přináším krátký komentář na téma participace
občanů ve veřejném životě.
Město Nový Jičín uspořádalo v červenci letošního roku na svých webových stránkách dvě
ankety. Tématem byla změna vysílání městského rozhlasu a omezení provádění hlučných
činností v neděli a ve státem uznaných dnech pracovního klidu. V měsíci srpnu probíhá
anketa týkající se problematiky vybudování vyhlídky na Svinci v místní části Kojetín. Tuto
formu průzkumu veřejného mínění lze jistě ocenit. Pro občany představuje poměrně
nenáročnou formu aktivního zapojení do dění v místě, kde žijí, pro vedení města zase
finančně a technicky nenáročné způsob, jak zjistit názory občanů. Je zřejmé, že se však
nejedná o „pravé“ referendum v tom smyslu, že by výsledky ankety byly pro vedení města
závazné. Nicméně lze k názoru vyjádřivších se občanů přihlédnout. Tak by tomu mělo být
v případě vyhlídky na Svinci. Vedení města deklaruje, že při účasti alespoň 10 % občanů ve
věku nad 15 let (což je 2 050 respondentů) k výsledku ankety rada města při svém
rozhodování přihlédne. To lze zcela jistě přivítat. Vyžaduje to však aktivní zapojení občanů,
aby byl průzkum co nejvíce reprezentativní.
Další platformu aktivního zapojení občanů s možností vyjádřit svůj názor na věc jsou veřejná
projednávání chystaných záměrů. Takto byl v minulosti projednáván záměr rekonstrukce
Masarykova náměstí, v poslední době revitalizace areálu letního kina, cyklogenerel,
problematika odkupu a revitalizace Hücklových vil nebo již zmiňovaná vyhlídka na Svinci.
Tento způsob projednávání chystaných záměrů vítám a hodnotím pozitivně. Přejme si, aby
podobná platforma zůstala zachována i do budoucna a vedení města tak, třeba prostřednictvím
projektu Zdravé město, aktivně občany do dění ve městě zapojovalo.
V neposlední řadě mají občané možnost zúčastnit se veřejného zasedání zastupitelstva města,
na kterém mají zákonem dané právo vystoupit a vyjádřit se k projednávané záležitosti, ale i
vznést dotaz, požadavek nebo vyjádřit svůj názor na dění ve městě v bodu „různé“.
Základním předpokladem však je, že Vám předsedající neodejme v rozporu se zákonem
slovo. Je však třeba kriticky poznamenat, že účast občanů na zasedáních je v poslední době
velmi chabá, řádově jednotlivci.
Forma vlády ve státě i v obcích je vybudována na principu zastupitelské demokracie, tedy, že
lid vykonává moc prostřednictvím volených zástupců. Ti svým zvolením převzali pravomoc
rozhodovat o fungování a směřování města a k tomuto mají příslušný mandát. Nesmí se bát
nést odpovědnost, rozhodovat, alibisticky se skrývat za „přání voličů“. Musí jít se svými
výsledky v dalších volbách před voliče, tedy „s kůží na trh“.
Vážení občané, za několik málo týdnů nás čekají další volby. Máte možnost mnohé ovlivnit a
podílet se na správě věcí veřejných. Věřím, že svého práva volit využijete. Věřím také, že
nebudete aktivní pouze jednou za čtyři roky v době odevzdání hlasovacího lístku do volební
urny, a že se potkáme například na zasedání zastupitelstva města nebo na jiném setkání.

