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Dobrý den vážené kolegyně, vážení kolegové. 

  

Myslím, že je více než potřebné zaujmout vysvětlující stanovisko ke stížnosti zastupitele R. 

Rašťáka a k vyjádření zastupitelky L. Tomaníkové. R. Rašťák se mýlí, když ve své stížnosti 

tvrdí, že např. občané  Skládal, Navařík , či paní Jasová oslovují svými dotazy orgány obce ve 

smyslu § 16 zákona o obcích. Ze záznamů z jednání je zcela jasné, že oslovují např. jednatele 

TSMP ve věci sběrného auta, jednatele Přerovské rozvojové ve věci smluv na reklamu, 

zastupitele Kohouta v souvislosti s jeho odpovědí na text paní Jasové, atd.. Prostě řečeno, 

opakovaně vedou osobní polemiku.  A přitom názor paní Tomaníkové  sdílím, ale jsou to jen 

občané jedinci, kteří na zastupitelstvo přicházejí s cílem podílet se svými podněty a náměty na 

řešení problémů města. Např. : pan Vyhlídka,  pan Procházka, paní Geryková, pan Porč, paní 

Bubíková, paní 

Gajdušková, pan Pazdera, atd. . Všichni dostali na zastupitelstvu ve smyslu jednacího řádu 

„prostor“ pro své podněty a náměty, jak je zachyceno na záznamech z jednání. 

  

Každý občan ve smyslu příslušných ustanovení zákona o obcích  má právo podávat orgánům 

obce návrhy, připomínky a podněty a nejen na zasedání zastupitelstva. Takové právo není 

ovšem absolutní. Pakliže se rozhodne kterýkoliv občan, který ve smyslu zákona o obcích má 

právo podávat návrhy, připomínky a podněty, musí stejně jako zastupitel respektovat 

zastupiteli schválený program, jednací řád, zákon o obcích. Práva občana nejsou nadřazena 

právům orgánů města, či zastupitelů. Jednání zastupitelstva je formálně, procesně i věcně 

upraveno ve prospěch řádu a pořádku zasedání s cílem řídit věci veřejné města, a ne jak 

vyplývá ze zvukového a obrazového záznamu, ověřeného zápisu, klást osobní otázky, vést 

politický „zápas“, „vyvolávat“ SpP, zastupitele Kohouta, Střelce………., nebo teatrálně a 

opakovaně předčítat projev o cyklověži, či opakovat hodnocení sběrných vozů TSMP atd. . 

Na takové občanské výpady je jednání zastupitelstva příliš vážná věc. Zasedání zastupitelstva 

není veřejná schůze, není neformální  diskuze, či jen takové žvanění. Po zkušenostech 

z jednání 14-ti zastupitelstev myslím, a leze to jak sláma z bot, že vystupování „tradičních 

občanů“, vázaných na opozici, má již účelově kverulující charakter, vůbec nesouvisí 

s náměty, připomínkami a dotazy, jak má na mysli text a  duch zákona o obcích, je prostě 

řízenou provokací, tedy nástrojem, účel světí prostředky. Téměř na hranici politické šikany. 

  

A takovéto inscenované prostředky se vám, vážení kolegové líbí ? Ztrácíme čas pro vážnější 

věci města. od kterého nás odvádí naprosto jednostranné chápání práv občana. Velice se mně 

líbil vstup zastupitele J. Nekla, na posledním zasedaní, po vystoupení občana Bořuty – 

cyklověž-lhář –Měřínský. Zastupitel se velmi správně vrátil k vážné věci MHD v Přerově a 

zažehnání krizového stavu, ač měli prostor k podnětům podle schváleného programu občané. 

Proč asi?! 

  

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, v příloze zasílám stanovisko, které budu při řízení 

jednání zastupitelstva uplatňovat. Myslím, že jde o model odpovídající systému a logice 

postavení zastupitelstva, demokratickým principům a respektování práv občanů. Posláním 



zastupitelstva je řešit ve smyslu příslušných ustanovení zákona o obcích zásadní a podstatné 

věci města Přerova. A přitom respektuje práva občanů, aby se na takovému to řízení věcí 

veřejných podíleli. Účelové jsou podle mého názoru, projevy a výkřiky např. pana Bořuty : „ 

Mne neumlčíte ! „ , je to jen iracionální gesto ulice, populismus, zalíbit se před kamerami. 

  

V. Puchalský, primátor  

  

 

Příloha občan 

Občan. 

Dovolte, abych citoval Zákon o obcích, Komentář: „ Občanu obce je zákonem zakotveno 

právo vystoupit na zasedání zastupitelstva. Meze realizace tohoto práva mají být dány 

jednacím řádem, který může např. stanovit pravidla pro maximální dálku vystoupení apod. 

Zákonný limit tohoto práva spočívá v možnosti vyjadřovat stanoviska k projednávaným 

věcem.“ Nikoliv tedy k věcem, které nejsou předmětem zastupitelstvem schváleného 

programu, či jakýmkoliv věcem, které nás jen tak napadnou. A jednací řád v čl. 7 a čl. 8 

naprosto demokraticky právo občana v souladu s ustanoveními § 94 upravuje. A je jedno jestli 

zastupitelstvo řídí ten nebo onen zastupitel. 

 Pravidla v jednacím řádu obsažená jsou srozumitelná. Slovo uděluje předsedající, a to všem i 

hlásícím se občanů. Bez udělení slova nemůže na zasedání nikdo vystupovat. Předsedající je 

oprávněn odebrat slovo diskutujícímu, pokud se jeho příspěvek netýká projednávaného 

návrhu, tedy schváleného programu zastupitelstva a v něm obsažených návrhů.  Takový je 

statut zastupitelstva, který je výrazně odlišný od úrovně diskuze u piva. To je prostě jeho 

zákonný řád a pořádek. Demokracie má svá pravidla, pravidla závazná.  

Jinak všechny zastupitele a občany ubezpečuji, že plně respektuji ustanovení § 16 zákona o 

obcích a nemám žádný problém s konstruktivním a kriticky přístupem občanů 

k projednávaným věcem, či jejich starostem a potížím. Naopak takové podněty vítám. Je mojí 

povinností, jako řídícího jednání, zajistit každému občanu právo k projednávané  věci na 

zastupitelstvu vystoupit.  

Ke zvážení zůstává, stejně jako např. v Prostějově, písemné přihlášení občana 

k projednávaným věcem. Nebo v Děčíně, mají občané právo na zasedání zastupitelstva 

vyjadřovat svá stanoviska, ke všem jednotlivým věcem, které jsou projednávány na zasedání. 

Nejen z výše uvedených důvodů nemohu se stížností zastupitele R. Rašťáka souhlasit. 

Pokud se zastupitel domnívám, že takovéto právo na základě a v mezích zákona o obcích, či 

jednacího řádu, nezajišťuji, pak se může obránit i žalobou ve smyslu § 82 s. ř. s. 

k příslušnému soudu. 

V. Puchalský, primátor 

 


