Účast veřejnosti
na jednání Zastupitelstva MČ Praha 1 dle Jednacího řádu
Zastupitelstva MČ Praha 1
1. Na zasedání zastupitelstva mohou požadovat projednání určité záležitosti v oblasti
samostatné působnosti, vyjadřovat v souladu s jednacím řádem svá stanoviska,
podávat návrhy, připomínky a podněty a vyjadřovat se k návrhu rozpočtu městské
části a k závěrečnému účtu městské části za uplynulý kalendářní rok (dále jen
„interpelace veřejnosti“) osoby, které dosáhly věku 18 let a mají trvalý pobyt na
území městské části Praha 1. Na zasedání zastupitelstva mají stejná práva také
fyzické osoby starší 18 let vlastnící na území městské části Praha 1 nemovitost, čestní
občané městské části Praha 1 (§ 10 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze) a fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou
hlášeny k trvalému pobytu v městské části Praha 1, stanoví-li tak mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
2. Osoby uvedené v odstavci 1 mohou svá práva uplatňovat buď v rozpravě
k projednávanému bodu programu, a to v souladu s § 7 odst. 11 jednacího řádu,
nebo v době od 12:00 hod. do 12:30 hod. Projednávaný bod programu se na dobu
projednávání interpelací veřejnosti přeruší. Pokud se nepodaří interpelace veřejnosti
projednat ve výše uvedeném čase, projedná je zastupitelstvo po vyčerpání
schváleného programu zasedání zastupitelstva.
3. Interpelace veřejnosti mohou směřovat vůči zastupitelstvu, jednotlivým členům
zastupitelstva, starostovi, předsedům výborů zastupitelstva a tajemníkovi Úřadu
městské části Praha 1.
4. K interpelaci veřejnosti se může osoba uvedená v odstavci 1 přihlásit vyplněním
písemné přihlášky před zahájením zasedání zastupitelstva nebo v jeho průběhu.
K interpelaci veřejnosti se osoba uvedená v odstavci 1 přihlašuje u pracovnic
oddělení volených orgánů a je povinna své oprávnění doložit občanským průkazem
nebo jinou veřejnou listinou.
5. Osoba uvedená v odst. 1 má právo přednést na jednom zasedání zastupitelstva
maximálně dvě interpelace veřejnosti. Každá interpelace veřejnosti je omezena
maximální dobou 5 minut (jeden a půl stránky textu), včetně přednesení, krátké
odpovědi interpelovaného a doplňující otázky.
6. Předsedající udělí slovo k přednesení interpelace veřejnosti v pořadí, ve kterém se
osoby uvedené v odstavci 1 přihlásí.
7. Interpelace veřejnosti se podává písemně nebo ústně. Odpověď na interpelaci
veřejnosti, i přes bezprostřední ústní odpověď během zasedání, musí být
vypracována písemně, doručena interpelujícímu nejpozději do 30 dnů a vyvěšená po
dobu následujícího zasedání zastupitelstva na nástěnce v jednací místnosti.
8. Na interpelaci veřejnosti odpovídá vždy interpelovaný orgán nebo veřejný činitel.
9. Vystoupení jiných osob na zasedání zastupitelstva než osob uvedených v odst. 1 nebo
osob, jimž to umožňuje zákon, je možné na základě rozhodnutí zastupitelstva
hlasováním. Návrh musí podat některý ze zastupitelů.

