
Přímá
demokracie

obecně o přímé 
demokracii

Skutečná demokracie je přímá demokracie. 
Zastupitelskou demokracii vymysleli zakladatelé USA 
– uvědomovali si, že přímé rozhodování lidem není, 
s ohledem na velké vzdálenosti vznikajících Spojených 
států, možné. Nicméně zástupce (reprezentant) z urči-
tého státu byl povinen své kroky konzultovat s občany, 
získat jejich souhlas, a byl i odvolatelný. Moc lidu a silné 
federalizované státy byly koncipovány jako pojistka proti 
nebezpečí zvrhnutí silné federální vlády do tyranie.
V Evropě se podařilo značnou míru přímé demokracie 
udržet Švýcarům. K odklonu je vedou „provozní“ důvo-
dy – zejména komplikovanost agendy, nikoli názor, že 
zastupitelská demokracie je lepší.
Švýcarsko je jedna z nejbohatších zemí s vysoce spo-
kojenými obyvateli. Možná proto, že má velmi dobré 
politické instituce, rozvinutý federalismus, vycházející 
ze silných, dobře spolupracujících obcí a kantonů, a 
přímou demokracii. Také Němci, Američané, Skandi-
návci jsou na tom dobře. Dbají na participaci občanů. 
Důležitou roli v politice hraje decentralizace a s ní spo-
jená otevřená soutěž mezi obcemi, regiony, jednotlivými 
členskými státy i nezávislými zeměmi. 
Přímé rozhodování nutí občany ke znalosti veřejných 
problémů, jejich podstaty a složitosti řešení. Tudíž 
i politici musí jednat věcně, aby občané chápali, 
o čem a jak politici rozhodují. Proto se tam i volební 
kampaně a politický diskurs obecně vyznačují jasnou 
tematikou.
Andreas Gross píše o nepopiratelných přednostech 
přímé demokracie ve švýcarské praxi. Vzdálenost mezi 
občany a politickou třídou je podstatně menší než jinde, 
identifikace a spokojenost občanů se státem je větší. 
Politické systémy jsou otevřenější návrhům řadových 
občanů a zvenku přístupnější. Politická kultura je komu-
nikativnější. Není možné nařizovat, nýbrž naslouchat, 
diskutovat a přesvědčovat. Různorodá společnost se 
dá lépe integrovat. Všichni se musí naučit respektovat 
ostatní názory a pohledy na věc. To všechno jsou náro-
ky, které moderní, dobře vzdělaní a informovaní občané, 
více než kdy jindy, dnes na politiku kladou.

VŠichNi Si MySlíME, žE ŠVýcAři jSoU úSPěŠNí KVůli 
TURiSTicE A bANKáM. A co KDyž jSoU úSPěŠNí 

KVůli bEZVADNé VEřEjNé SPRáVě, jEjíMž ZáKlADEM 
jE PříMá DEMoKRAciE? USPěl by VE ŠVýcARSKU 

DiKTáToR?



češi
My Češi (na rozdíl od většiny sousedních zemí) 
„umíme“ demokracii. Nikdy jsme nezavedli 
svoji diktaturu nebo tyranii, vždy k nám byla 
implementována. Dokážeme respektovat de-
mokratickou změnu vlády, i když s ní nesou-
hlasíme, stejně tak jako její rozhodnutí. V Čes-
ké republice jsou psychologické podmínky i 
pro přímou demokracii. Největším rizikem je 
její zneužívání. Naše politická kultura, a kultura 
vůbec, však zaručuje, že by k excesům nemu-
selo docházet, rozhodně ne k takovým, které 
produkují zastupitelské orgány. laik by se ne-
měl míchat do vyloženě odborných otázek, ale 
to ani politik.  

moderní účast lidu
hned na úvod si však řekněme, že přímá demokracie má i řadu nevýhod. Především je tu riziko totalitní 
přímé demokracie, kdy „normální“ většina odhlasuje něco, co je razantně proti určité menšině. Ta menšina 
může být dána náboženstvím, majetkem, národností apod. Pokud jde o častou obavu z nekvalifikovanosti 
rozhodnutí všeho lidu, tak lze říci, že kvalifikovanost není obvykle dána ani u „profesionálních“ politiků; ti se 
navíc obvykle rozhodují tak, jak se domnívají, že by si přál lid.
Zastupitelská demokracie je dnes střet mezi konkurujícími politickými lídry, seskupenými v politických stra-
nách, o mandát voličů, aby mohli vládnout. Role občanů spočívá v poskytnutí tohoto mandátu. Demokracie 
tak není vládou lidu, nýbrž formou vlády, kterou lid akceptuje.
Novější teoretici demokracie si uvědomují nedosažitelnost skutečné demokracie. Přicházejí s konceptem 
demokracie se silnou účastí občanů na veřejné správě. jde o pluralitní demokracii nebo tzv. polyarchii dle 
R. A. Dahla. Tento koncept bazíruje na značné účasti občanů na rozhodování. Předpokládá především 
svobodný přístup k informacím, a to i „alternativním“. Z toho pak vyplývající pochopení problémů, následné 
svobodné vyjádření názorů, včetně sdružování za účelem jejich prosazování. Následně i otevřené rozhodo-
vání; a samozřejmě svobodné volby bez překážek. Dále také slušné zacházení s opozicí.
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ieV DEMoKRAcii RoZhoDUjE VěTŠiNA. VžDy jE VŠAK TřEbA DbáT 
NA ochRANU SlAbŠího. MENŠiNA, KTERá V hlASoVáNí NEUSPějE, 
NESMí býT Z RoZhoDNUTí fRUSTRoVáNA, KAžDý Z VěTŠiNy Si 
MUSí UVěDoMoVAT, žE jEDNoU i oN MůžE býT VE SlAbŠí PoZici. 



přímá 
demokracie 
ve městě

Pokud jde o přímou 
demokracii ve městě, tak 

určitým modelem budiž 
antické Athény. Nicméně 
athénská ústava je dnes 
považována za již nerea-
lizovatelnou, měla četné 

slabiny. Třeba nápad 
soudní agendy v dneš-

ním sofistikovaném světě 
by se takto nedal vyři-
zovat. Možná však, že 

by složitost přímědemo-
kratického rozhodování 

vedla k tomu, že by stát 
nebo město některé věci 
vůbec neřešily. lidé by si 

vlastně oddechli. 

Šlo by jistě zajistit, aby 
se scházeli a schůzovali 
všichni občané města 
Nová Paka. Náměstí by
k tomu postačilo, jednou 
dvakrát ročně by bylo 
možné to zorganizovat. 
Každý by se na tako-
vou schůzi měl pečlivě 
připravovat, na ní vznášet 
dotazy a kritiku na orgány 
města. Zastupitelstvo 
by se pak klidně mohlo 
jednou měsíčně scházet 
v počtu 100 volených 
členů. Do velkého sálu 
MKS bychom se vešli. 
V radě města by se pak 
postupně vystřídali všichni 
členové zastupitelstva. 
Starosta, vlastně jen 
úředník, by asi měl být 
stabilní, tedy jako ten, 
kdo jménem města jedná. 
Nicméně předsednictví 
rady i zastupitelstva by 
mohlo kolovat po členech 
těchto orgánů. Ale to vše 
je spíše jen sen. bohužel 
to určují zákonodárci a 
v Parlamentu ČR to teď 
určitě nedovolí. Myslíme 
si, že vnitřní uspořádání 
by mělo být věcí každé 
obce, města.  
Avšak i bez tohoto vylo-
ženě přímého rozhodová-
ní občany lze zajistit jejich 
značný podíl na něm. 
Krom referenda a anket 
to je účast na rozhodová-
ní orgánů města. Předpo-
kladem všeho je ale řádná 
informovanost a svoboda 
projevu.

Vrcholným obdobím městského státu Athé-
ny byl počátek 5. stol. př. n. l., po refor-
mě, kterou prosadili Solón a Kleisthenés. 
V Athénách žilo 30 000 mužů–občanů (jen ti 
mohli rozhodovat), občané (muži) se schá-
zeli na sněmu, a to 40krát ročně, zde mohli 
podávat (vedle úředníků) i své návrhy. Sněm 
schvaloval zákony, volil úředníky, uděloval 
občanství, soudil protistátní trestní činy. 
Občan ovšem mohl být za špatný návrh 
další rok zažalován. Athény vůbec neznaly 
a nechápaly princip zastoupení. Orgány se 
volily nebo losovaly (los byl považován za 
nejvyšší formu demokracie).
Výkonným orgánem byla rada (bulé) o 500 
členech, každý se do ní mohl dostat jen 
2krát za život, předseda rady byl losován                
a působil jen jeden den, Athéňan se jím 
mohl stát jen jednou za život. Užším orgá-
nem bylo 50 prytanů – třetina z nich pak 
tvořila vládu. 
Rada svolávala sněm, jednala s cizími státy, 
řídila státní finance i úředníky.
Athény měly 250 úředníků (a to kolegia po 
10). Do funkce se dostávali losem nebo vol-
bou, vždy nejvýše na jeden rok. Nikdo ne-
mohl zastávat dva úřady současně. Kromě 
specializovaných úřadů (výstavba, armáda) 
bylo možno určitý úřad zastávat jen jednou 
za život. Úředník ovšem mohl být žalován 
jakýmkoli občanem, pracovali i „kontrolo-
váni“ výbory.
Demokratické bylo i soudnictví, odvolací 
soud (héliaia) byl losován, aby měl 5000 
členů + 1000 náhradníků, jeden sbor pro 
určitou věc měl 500, v závažnějších věcech 
i více.P
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Voltaire 
„Nesouhlasím s tím, 

co říkáte, ale až do smrti 
budu hájit Vaše práVo 

to říkat!“,
řEKl VolTAiRE (1694–1778), 

VlASTNíM jMéNEM fRANçoiS 
MARiE ARoUET, fRANcoUZ-

SKý filoZof, SPiSoVATEl, 
PUbliciSTA, hiSToRiK 

A ENcyKloPEDiSTA. 
PoVAžoVáN ZA NEjVŠE-

STRANNějŠí ZTělESNěNí 
fRANcoUZSKého oSVícEN-

STVí 18. STolETí.

Miloš (MiloUŠ) Jakeš byl NA 100 % 
PřESVěDČEN, žE SPRáVNě ZASTUPUjE 
obČANy NAŠEho STáTU. KoliK liDí by 
RoKU 1968 V PříPADNéM REfERENDU 
oDhlASoVAlo jEho SoUhlAS 
SE SoVěTSKoU oKUPAcí? ŠVýcAři 
by běhEM chVilKy STáli NASToUPENi 
V PlNé ZbRoji.  

andreas Gross, NAR. 1952, ŠVýcAR, 
žijE V KANToNU cURych



svoboda informací
Aby se občan mohl seriózně podílet na 
rozhodování v rámci města, musí být 
detailně informován o předpokladech 
a dopadech každého usnesení. Ved-
le vyloženě odborných otázek jsou to 
finanční konsekvence. Pokud utratím 
peníze za opravu muzea, nebudu mít 
na silnice. chci-li, aby občané dostá-
vali lepší službu, musím zvýšit daně. 
Ten, kdo rozhoduje, musí vědět o vý-
voji problému, možnostech jeho řeše-
ní, a také, co to dlouhodobě přinese, 
kolik to bude stát.
Pro nás v zásadě platí, že vše v rám-
ci města je veřejné. Nesouhlasíme ani 
s utajováním osobních údajů. Pokud 
někdo o něco žádá, chce něco od 
města, musí počítat s tím, že to bude 
veřejně projednáno. U každého roz-
hodnutí musí být zaznamenáno, kdo 
ho navrhl, kdo hlasoval pro a proti; aby 
byla zpětná kontrola. 

zastupitelstvo
Zastupitelstvo města je jeho nejvyšším orgánem. Ustálila se 
praxe, že každý občan, nejen člen zastupitelstva, na něm může 
předkládat návrhy. ideální je, pokud tak učiní s předstihem, aby 
si ho členové zastupitelstva mohli prostudovat. občan, který 
nebyl zvolen, není oprávněn o návrhu hlasovat, nicméně může 
se k němu vyjadřovat. Každý občan Nové Paky může v roz-
pravě k určitému návrhu vystoupit dvakrát, stejně jako člen 
zastupitelstva. Pokud chce člen zastupitelstva nebo občan 
vystoupit potřetí, hlasuje o povolení k tomu zastupitelstvo. ješ-
tě se nestalo, aby někdo povolení nedostal. Čtvrté vystoupení 
možné je, ale je výjimečné. obvykle řeší občané jen svoje věci. 
Mimořádně cenné jsou návrhy ve veřejném zájmu, tedy pokud 
občan řeší něco, z čeho nijak neprofituje. To je pak skutečně 
služba veřejnosti. 
Další formou přípravy zásadních rozhodnutí je veřejné projed-
návání. Při něm se normálně nehlasuje. Předkládají se záměry 
a diskutuje se o nich. jedná se hlavně o územním plánování, 
ale třeba i regeneraci sídliště. Na tato veřejná projednávání jsou 
občané zváni a mají možnost říkat, co si myslí, ptát se. Na ve-
řejném projednání se rozhodlo i o jízdním řádu městské dopra-
vy, 50 přítomných občanů nejprve činilo návrhy, pak se vedla 
diskuze, nakonec se hlasovalo. Každý měl jeden hlas, starosta 
jako občan.

výbory zastupitelstva
Výrazem „přímější“ participativní demokracie lze v Nové Pace označit rozsáhlou činnost výborů a také způsob jejich obsazování 

a styl práce. Výbory jsou složeny z řady nepolitiků, většinou odborníků. Schůze výborů jsou otevřené veřejnosti, a tak na nich často 
dochází k intenzivním diskuzím. V každém výboru je člen rady, ten zase může a musí prezentovat stanovisko rady – a je pravidlem, 

že rada města rozhodnutí výboru nemění. Snad jen zastupitelstvo výjimečně změní rozhodnutí výboru a stanoví jinak. 
Do výboru může kandidovat kdokoli, může být tedy zvolen i odborník, který vůbec není občanem města. Schůze výboru jsou veřej-

né, a tak tam může každý občan přijít a mluvit. Sám podávat návrh nebo se vyjadřovat k jiným věcem. 
V Nové Pace máme nyní 9 výborů: školský, pro rozvoj, kulturní, sportovní, pro životní prostředí, silniční, sociální, finanční a kontrolní.

svoboda projevu
budu-li mít dostatek informací, měl bych mít možnost je uplatnit při 
rozhodování o věci. Nejde o samo hlasování, tedy přímo rozhodo-
vání, závažné je i projednávání, dobré argumenty většina lidí obvyk-
le uzná. občan města musí mít právo obracet se na orgány města 
s podněty a návrhy. Podnět směřuje k tomu, aby orgán konal, něco 
vymyslel, vyřešil určitý problém. Návrh jde dál, sám nabízí řešení, co 
se má dělat. 
Nikdo by neměl být jakkoli popoháněn za to, co napíše a řekne vůči 
orgánům města. Za těch 12 let, co jsou starostové města ze sdružení 
Sportovci pro Novou Paku, se nestalo, aby byl někdo žalován za útok 
na starostu či jiný orgán města. A často to byly útoky sprosté. Nicmé-
ně pečlivě dbáme na to, aby diskuze na zastupitelstvu, ve výborech, 
radě, při veřejných projednáváních byla svobodná. Stejně tak je mož-
né se v Achátu dočíst, jak hloupý je starosta. úplně nejsvobodnější 
je diskuze na webových stránkách města. Na nich lze najít skutečně 
podlé útoky na politiky – ani ty však necenzurujeme. Naše webová 
diskuze je tak jednou z nejsvobodnějších. Nevyžaduje žádnou regis-
traci. Tím pádem je úroveň diskuze místy nízká, nicméně tak to musí 
být a bude, pokud má být v Nové Pace zachována svoboda projevu. 
jen hlupák a slaboch se obává slovních útoků primitivů. 
Tedy ve shodě s Voltairem: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až 
do smrti budu hájit vaše právo to říkat.“

ZASTUPiTElSTVo MěSTA NoVá PAKA

PNyx – ZDE SNěMoVAli AThéňANé. řEČNicKý STUPíNEK SE DochoVAl. 1378. 
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referenda a ankety
jistě si lze i v Nové Pace představit shro-
máždění všech občanů. A myslíme, že by 
to naší komunitě jednou ročně vyloženě 
prospělo. Velkou odpovědnost by měl or-
ganizační výbor tohoto shromáždění. Aby 
návrhy byly efektivně a férově projednatel-
né. 
Tato férovost a přiměřenost je důležitá 
také pro další nástroj přímé demokracie, 
pro všeobecné hlasování prostřednictvím 
hlasovacích lístků bez okamžité přítom-
nosti všech hlasujících. Tento způsob roz-
hodování je označován jako referendum 
čili lidové hlasování. Tento způsob rozho-
dování neumožňuje projednávání návrhu, 
tedy jeho změny. Možná jsou jen stanovis-
ka, např. prostřednictvím tisku. 
Autor otázky musí do referenda položit 
otázku objektivně, nezaujatě. Špatným 
příkladem je:  
„Souhlasíte s tím, aby byl vyhozen vedou-
cí technických služeb, protože pracuje 
špatně?“ 
Každý přece chce vyhodit špatně pra-
cujícího člověka. Referendum se mohlo 
zeptat, zda vedoucí pracuje dobře, nebo 
špatně. Autor otázky by neměl být zainte-
resován na rozhodnutí, zaujetí výsledkem 
vede k deformaci otázky: 
„Souhlasíte s tím, aby vám auta jedoucí 
po nové silnici hlučela do oken?“

Anketa o investičních prioritách města, 2006 celkem

1 Obchvat města (vybudování) 2503 70,13 %

2 Kruhové křižovatky na hl. silnici a podchod u sídliště 2234 62,59 %

3 Chodníky (výstavba a opravy) 2171 60,83 %

4 Zdravotní středisko v areálu domova důchodců 1827 51,19 %

5 Náměstí (regenerace centra města) 1762 49,37 %

6 Silnice (opravy a výstavba) 1704 47,74 %

7 Krytý bazén 1682 47,13 %

8 Průmyslové objekty (obnova nevyužitých areálů) 1214 34,02 %

9 Průmyslová zóna (příprava pozemků) 1212 33,96 %

10 Památky (opravy) 1062 29,76 %

11 II. ZŠ, Husitská ul. (rekonstr. budovy a výstavba tělocvičny) 1038 29,08 %

12 Koupaliště (vybudování) 1034 28,97 %

13 Odstranění bariér – zpřístupnění města zdrav. postiženým 982 27,51 %

14 Kanalizační síť (rozšíření a opravy) 940 26,34 %

15 Veřejné osvětlení (rekonstrukce) 928 26,00 %

16 Cyklostezky a cyklotrasy (vybudování) 900 25,22 %

17 Bytová výstavba (příprava ploch) 877 24,57 %

18 Městské kulturní středisko (rekonstrukce budovy) 748 20,96 %

19 Rybníky (odbahnění) 627 17,57 %

20 Bytové domy a domy se sociálními byty (výstavba) 621 17,40 %

21 Sídliště (regenerace) 498 13,95 %

22 Poštmistrův kopec (vybudování městské oddechové zóny) 497 13,93 %

23 Zimní stadion (dostavba) 395 11,07 %

24 Lyžařský areál (rozšíření) 224 6,28 %

25 Fotbalový areál (rekonstrukce a rozšíření starého hřiště) 221 6,19 %

26 Panelové domy ve vlastnictví města (rekonstrukce) 151 4,23 %

27 Skatepark a fourcross dráha (výstavba) 131 3,67 %

28 Letní stadion (rekonstrukce a rozšíření) 125 3,50 %

29 Tenisové kurty (rozšíření) 80 2,24 %

Celkem hlasů 28388

Celkem dotazníků 3569

osadní výbory
Novopackou specialitou a dalším 

prvkem přímé demokracie jsou pří-
mo volené osadní výbory. Základní 
myšlenkou zřízení osadních výborů 

v Nové Pace byla decentralizace 
moci. osadní výbory nevznikly pro 

formu, jsou zásadním partnerem 
radnice ve věcech, které se dotýkají 

jednotlivé části města. Krom jejich 
úkolů iniciačních a konzultačních 
existuje mezi členy zastupitelstva 
města souhlas o jejich důležitosti 

při přímém rozhodování, zejména o 
rozpočtem vyhrazených zdrojích.     

cesta směrem ke zřízení osadních 
výborů byla započata dne 

19. března 2003, kdy zastupitelstvo 
města Nová Paka vyhlásilo volby 

do osadních výborů. Volby byly 
vyhlášeny pro části města heřma-
nice, Kumburský újezd, Podlevín, 

Přibyslav, Radkyně, Valdov, Vrcho-
vina, Studénka a Štikov. Dne 13. 9. 

2006 zastupitelstvo přijalo usne-
sení, že zřizuje osadní výbory i ve 

Vlkově a v Pusté Proseči. Volby se 
konají ve stejné dny jako volby do 
zastupitelstva města Nová Paka.

SoUhlASíTE S PřiPojENíM RAKoUSKA 
K NěMEcKU A hiTlERoVoU KANDiDáTKoU? 
REfERENDUM 10. DUbNA 1938, A S fiNTAMi 

– DVě Věci DohRoMADy, VElKé „jEDNo-
ZNAČNé“ ANo – VElKý KRoUžEK SE jMé-

NEM ADolf hiTlER UPRoSTřED, VŠEchNA 
MASMéDiA SAMoZřEjMě PRo NáVRh. 
V NěMEcKU hlASoVAlo PRo 99,01 %,

V RAKoUSKU 99,73 %. NěMcE PAK ZASTAVili 
Až RUSoVé U STAliNGRADU. 

Přímá demokracie



Má pravdu, ale neříká, že se tam bude 
lépe jezdit všem. Správně by mělo být: 
„Souhlasíte s výstavbou nové silnice?“
V Evropě, vyjma Švýcarska, proběhlo
v letech 1945 až 1995 tři sta celostátních 
referend. Častá jsou referenda v itálii, 
irsku, a samozřejmě především 
ve Švýcarsku. Tam probíhají lidová hlaso-
vání pravidelně každý třetí měsíc, 
dnes převážně tzv. „korespondenční for-
mou“. V Nové Pace nepoužíváme refe-
rendum, to je sice právně závazné, ale je 
drahé. je pravda, že rozhodnutí schvá-
lené v referendu nemůže zastupitelstvo 
ani jiný orgán změnit. V Nové Pace zatím 
stačí anketa. Ta nestojí desítky tisíc korun 
jako referendum. Zásadně ji organizuje-
me s volbami, takže členové komisí ve 
svém volném čase, který před koncem 
hlasování mají, sečtou hlasy z ankety. 
je pak na členech zastupitelstva, zda je 
pro ně výsledek hlasování závazný. 
Asi nejrozsáhlejší hlasování se konalo 
v roce 2006, kdy občané mohli označit 
4 nejdůležitější oblasti v činnosti města. 
Určitě bychom se rádi k tomuto hlaso-
vání vrátili po 10 letech. hlasovalo by se 
tedy v roce 2016 při krajských volbách. 
Stejně tak, jako bychom rádi zopakovali 
i hodnoticí anketu na orgány a organi-
zace ke konci volebního období, tedy 
v roce 2018. Při ní se známkuje jako 
ve škole. 
Pokud se objeví nějaká zásadní otázka 
v chodu města, jsme připraveni podrobit 
ji spravedlivému hlasování. To se stalo 
naposledy letos při volbách do Poslanec-
ké sněmovny, kdy se hlasovalo o tom, 
která velká investiční akce je aktuálně 
tou nejdůležitější.

Počet oprávněných voličů 7529

Účast v anketě v % 46,17

Počet oprávněných voličů 7529

Účast v anketě v % 47,29

Podomní prodej

Vyhodnocení ankety města při volbách 
do Poslanecké sněmovny, říjen 2013

investiční akce

Kterou investiční akci města podporujete
po dostavbě plaveckého bazénu?

MKS Masar. náměstí Hlasy 
celkem

okrsek 1 SŠGS 139 108 247

okrsek 2 MKS 162 114 276

okrsek 3 Militký, s. r. o. 214 150 364

okrsek 4 Hasičská zbrojnice 236 151 387

okrsek 5 Skautská klubovna 302 205 507

okrsek 6 SBDO sídliště 163 156 319

okrsek 7 DDM 246 173 419

okrsek 8 ZŠ Husitská 131 94 225

okrsek 9 ZŠ Husitská 142 135 277

okrsek 10 Kumburský Újezd 52 44 96

okrsek 11 Štikov 73 69 142

okrsek 12 Valdov 26 14 40

okrsek 13 Radkyně 17 27 44

okrsek 14 Vrchovina 84 49 133

CELKEM 1987 1489 3476

CELKEM v % 57,16 42,84 100

Má město Nová Paka zakázat podomní prodej
na území města Nová Paka?

ANO NE Hlasy 
celkem

okrsek 1 SŠGS 237 19 256

okrsek 2 MKS 238 16 254

okrsek 3 Militký, s. r. o. 357 34 391

okrsek 4 Hasičská zbrojnice 339 54 393

okrsek 5 Skautská klubovna 469 63 532

okrsek 6 SBDO sídliště 306 13 319

okrsek 7 DDM 421 15 436

okrsek 8 ZŠ Husitská 208 21 229

okrsek 9 ZŠ Husitská 240 42 282

okrsek 10 Kumburský Újezd 89 11 100

okrsek 11 Štikov 136 14 150

okrsek 12 Valdov 33 7 40

okrsek 13 Radkyně 36 7 43

okrsek 14 Vrchovina 124 9 133

CELKEM 3233 325 3558

CELKEM v % 90,87 9,13 100
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foToGRAfiE Z PoSlEDNího ShRoMážDěNí VŠEch obČANů 
ŠVýcARSKého KANToNU APPENZEll iNNERRhoDEN, KoNAlo 
SE 24. A 27. DUbNA 2014, NA NáMěSTí V APPENZEllU, PoZDěji 
PRŠElo, VyTáhli DEŠTNíKy. obČANé MAlého KANToNU SE 
SEjDoU ZASE ZA RoK, ZASEDAjí TAKTo oD RoKU 1378. 


