
Zelené cetrum v Třanovicích

Také jste už slyšeli „Proč bychom měli veřejnost zapojovat? Stačí jen informovat občany,
co jsme vymysleli.“ „Jak bychom měli s lidmi komunikovat? Zase přijdou jen ti křiklouni.“„Lidi
stejně nemají zájem.“

A občané kontrují „Proč bychom měli chodit na nějaké setkání, které organizuje obec?
Stejně si to pak starosta a úředníci rozhodnou sami.“ „Kolik to bude stát? Zase zbytečně
vyhazují z okna naše peníze…“

Otázek i odpovědí může být v dané oblasti celá řada. 
Výhodou komunikace s veřejností je zlepšení vztahů mezi vedením obce a občany

a zjištění jejich skutečných potřeb. A i když není možno z různých důvodů daný problém řešit
ihned, alespoň jsme se o něm dozvěděli a můžeme se jím zabývat později. Připravujete např.
úpravu hřiště či jiného veřejného prostoru. Pokud do jeho plánování zapojíte občany, vezmou
tuto akci tzv. za svou. Podílel jsem se na vzniku hřiště, přece nedovolím, aby se ničilo. Podílel
jsem se na plánování v obci, jsou tam i mé myšlenky, měl bych se postarat i o jejich prosazení. 

Nevýhodou je hlavně větší finanční i časová náročnost pro obec, potřeba zvýšení
kvalifikace svých zaměstnanců v oblasti komunikace s veřejností a pro některé také to, že
jsou najednou pro veřejnost více viditelní. Opravdu často přijdou křiklouni. Opravdu se ne
všechno, co jste naplánovali, podaří uskutečnit a pak je nutné znovu vysvětlovat proč. 

Metod zapojování veřejnosti především pro zjištění názorů občanů je několik, od prostých
dotazníků přes přímé oslovení, veřejné projednání, veřejné projednání s programem,
workshopy ad.

Metodou, která v sobě zahrnuje všechny předchozí, je pak komunitní plánování, které je
zaměřeno na plánování rozvoje obce či města společně s veřejností. V jeho úvodu chceme
především znát oblasti, které občany trápí nejvíce (využití dotazníků, anket). Podle vybraných
oblastí pozveme klíčové osobnosti, které se v dané problematice velmi dobře orientují,
uspořádáme sérii workshopů, na kterých zjišťujeme, co v dané oblasti funguje dobře nebo
špatně, jaké jsou možnosti podpory dané oblasti a zároveň jaká jsou rizika, tedy zpracujeme
SWOT analýzu. Po celou dobu jsou občané informováni o dílčích výstupech tak, aby mohli
do procesu vnést nové poznatky a náměty, tedy probíhá tzv. konzultační proces.

Tento leták byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP v rámci projektu Zelené centrum v Třanovicích.

w w w . z e l e n e - c e n t r u m . c z

Zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Na závěr komunitního plánování se uskuteční veřejné projednání, kde jsou představeny
výstupy práce pracovních skupin a přijímány připomínky občanů. 

Komunitní plánování je dlouhodobý proces a je proto nezbytné, aby občané po jeho
schválení v co nejkratším čase viděli první výsledky. 

A na závěr? Pro samosprávu – i když se to napoprvé nepodaří podle vašich představ,
vytrvejte. A pro občany – pokud vás samospráva vyzve ke spolupráci, neváhejte. 

Město Krnov a plánování
V Krnově je od roku 2000 využíván program Místní Agendy 21, snažící se uplatnit principy
udržitelného rozvoje. Je věnován místnímu rozvoji, povzbuzení aktivity obyvatel a zájmu
o kulturní život obcí. Hledají se dlouhodobě fungující řešení ve spolupráci se všemi, kteří
v obci žijí, či cokoliv podnikají. Byla vytvořena velká skupina partnerů z různých oblastí,
která se pravidelně podílí na akcích a aktivitách, např. besedách, akcích pro školy,
exkurzích, soutěžích, výstavách či koncertech. Lidé se naučili takovéto akce vyhledávat.
Dnes již je zřejmé, že vzájemná spolupráce obohacuje, společné akce stmelují, inspirují
občany k zájmu o život ve městě, v němž žijí.
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T¤ANOVICE
SLUÎBY, o.p.s.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pořádáme pro vás:
• Školní programy ekologické výchovy 
• Terénní exkurze pro širokou veřejnost 
• Přednášky a semináře na témata udržitelného rozvoje

Termíny exkurzí lze domluvit u společnosti Třanovice služby, o.p. s.
739 53  Třanovice č.p. 1
E-mail: sov@tranovice.org, tel.: 558 694 262, kl. 205
Kontaktní osoby: Ing. Jana Liberdová, Bc. Martina Stebelová
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Materiál je tištěn na na recyklovaném papíru.

Text zpracovala: Dana Diváková


