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činnost města
úvodní studie

Položme si teoretickou otázku: co všechno má město dělat 
pro své občany? Obecně jistě nebude těžké odpovědět. 

Odpověď může znít například takto: Má konat vše potřebné 
pro to, aby se občanům ve městě dobře žilo. Koneckonců i 
český zákon o obcích uvádí, že do samostatné působnosti 

obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů 
obce, … Pojďme se zamyslet nad možnostmi naplnění výše 

uvedené proklamace, nad konkretizací oněch obecných tezí. 
Zastavme se nejprve u omezení, která město má. Je to 

především vymezení působnosti; Nová Paka spadá pod 
vyšší samosprávné celky, především Královéhradecký kraj, 

Českou republiku a Evropskou unii. Město tak například 
nemůže vybírat mýtné za průjezd městem, legalizovat drogy 

nebo povolit používání rákosky ve školách. 

Kromě toho má město řadu povinností, které mu ukládá zákon, například že se má postarat 
o odvoz odpadků nebo vytvořit a schválit územní plán, který určí, jak se které pozemky mo-
hou využívat, co se kde může či nemůže postavit. 
Stát na městský úřad také přenáší výkon státní správy. Jedná se například o stavební úřad, 
který vydává stavební povolení a řeší kolaudace staveb, matriku, která má mimo jiné na 
starosti občanské průkazy či svatby, dopravní odbor, který řeší dopravní přestupky a řidič-
ské průkazy. Úředníci těchto odborů jsou de facto zaměstnanci státu a město by do jejich 
činnosti nemělo vstupovat. Je to sice trochu schizofrenní, neboť tito úředníci sídlí na měst-
ském úřadě a jejich nadřízeným je tajemník, pod kterého spadá i menší skupina úředníků, 
kteří nemají se státní správou nic společného a jejich náplní práce jsou čistě samosprávné 

záležitosti města (investiční odbor, kultura, bezpečnost), ale taková je zkrátka úprava v čes-
kých předpisech. V jaké podobě bude městský úřad fungovat, jací budou úředníci, to vše 
ovlivňuje tajemník a také vedení města, které rozhoduje o struktuře úřadu, vytváří podmínky 
pro jeho fungování, částečně také vybírá úředníky. Více se tímto tématem zabývá volební bod 
nazvaný prostě Úřad.
Dále je činnost města limitována také finančně. Město má zaručené určité rozpočtové příjmy 
z vybraných daní a s těmi si zjednodušeně řečeno musí vždy na rok vystačit. Na druhé straně 
záleží na městě, jak se svými každoročními příjmy naloží a také jak bude spravovat či rozpro-
dávat svůj majetek. Nová Paka se snaží neprojídat svůj majetek, nezadlužovat se, hospodařit 
s vyrovnaným rozpočtem. Přes tento opatrný, konzervativní přístup se nám prakticky každý 
rok daří z vlastních zdrojů rozpočtu vygenerovat 30 až 40 mil. Kč na investice. Srovnatelná 
města to často mají tak, že jim z běžného rozpočtu již na investice nezbývá a musí je řešit 
úvěry. Hospodaření města a finance jsou pro nás zcela klíčové, a také v letošním volebním 
programu se proto jedná o náš volební bod č. 1.
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ČR. Kdo je víc–politik, nebo úředník? 
Má být zrušen politický náměstek, 
protože je to jen „trafikant“? Může být 
úředník zcela apolitický, nezaujatý a ne-
ovlivnitelný? Podle našeho názoru je tato 
debata poněkud lichá. Potřebujeme oba 
dva, jak voleného politika, tak odborníka 
v úřední funkci. Zapomíná se zde ještě 
na toho třetího, neméně důležitého. 
A tím je občan. Dobře fungující úřad, 
v našich podmínkách radnice, potřebuje 
vyvážené vzájemné působení tří „stavů“: 
občanů, politiků a úředníků. 
Velkou výhodou Nové Paky je jistě její 
velikost. Lidé se zde znají, ať již osobně 
nebo z doslechu. Ví se tu, kdo s kým 
žije, kdo jak chodí do práce či za zába-
vou. Pokud se podaří tuto konstelaci 
přetavit ve fungující komunitu a pospo-
litost, může to mnohému pomoci a vše 
bude jednodušší. Asi to zní bláhově a 
idealisticky, určitě to ale stojí za pokus. 
Každý ze Sportovců pro Novou Paku 
se proto pokouší být v prvé řadě skrom-
ným, ale zároveň také aktivním a všíma-
vým občanem a dobrým sousedem 
a až na druhém místě politikem.
Dobrý politik má mít vize, pevné názo-
ry, být odvážný, zároveň ale i citlivý a 
vnímavý. Nakonec je to ale především 
jeho drobná každodenní práce, která 
rozhoduje o tom, zda bude politik svým 
voličům také skutečně prospěšný. 
Péče o město je tak do určité míry po-
dobná péči o dům, zahradu, 
domácnost a rodinu. Vše si žádá čas, 
vytrvalost a poctivou práci.
Na závěr si zde dovolíme ještě jeden 
příměr. Dobří politici na radnici by se 
měli chovat jako dobrý hostinský, který 
nemusí být příliš vidět, do hovoru u stolu 
se vám neplete, ale pivo nosí včas 
a pivní trubky i záchody má čisté.

a všímavý přístup.
Děti jsou naše budoucnost. Tato otře-
paná fráze platí stále. Nová Paka může 
částečně ovlivnit základní školství a také 
vytvořit podmínky pro volnočasové akti-
vity mládeže a tak jako dosud například 
podpořit trenéry mládeže. Společně s ro-
diči bychom rádi vstoupili do intenzivněj-
šího dialogu s našimi základními školami.
Naším cílem vždy byl malý a efektivní 
úřad. Samozřejmě je třeba zachovat pro-
fesionální přístup a respektovat platné 
předpisy, zároveň ale chceme, aby úřed-
níci i politici na radnici vnímali příchozí 
občany jako své klienty nebo ještě lépe 
jako své sousedy a chovali se k nim ma-
ximálně vstřícně. 
Otevřenost a komunikace s občany je 
pro nás klíčová a prolíná se snad všemi 
činnostmi města. Sice máme v této ob-
lasti před jinými českými městy náskok, 
přesto si uvědomujeme své rezervy           
a chtěli bychom na nich zapracovat.
Volební bod nazvaný Přímá demokracie 
navazuje na předchozí téma. Myslíme si, 
že je správné, když do konkrétní podo-
by regenerace sídliště mohli promlouvat 
občané, kteří na sídlišti bydlí. Jsme rádi 
za každou připomínku, která od občanů 
zazní, ať již nám ji přijdou sdělit na za-
stupitelstvo, nebo nás osloví v hospodě. 
Nemusíme sice se vším, co uslyšíme od 
občanů, souhlasit, ale moc si ceníme 
jakéhokoliv osobního sdělení ze strany 
našich občanů nebo i těch přespolních. 
Ankety, které město pořádá, chceme 
podporovat i do budoucnosti.
Město Nová Paka by mělo být přívěti-
vým místem pro život i pro naše nejstarší 
spoluobčany. Zejména jim je určena ve-
řejná městská doprava v zimních měsí-
cích nebo jako prevence přijatý zákaz           
podomního obchodu na území města. 
Zamysleme se krátce nad aktuálním                                                         
politickým sporem v nejvyšších patrech

a kanalizace. Tato společnost sídlí v Jičí-
ně a je vlastněna celou řadou obcí v loka-
litě od Nové Paky přes Lázně Bělohrad, 
Jičín až po Sobotku. Také nikdy nebu-
deme souhlasit s prodejem městského 
pozemku, na němž vede nějaká veřejná 
cesta.
Dosud jsme se zabývali spíše tím, čím je 
činnost města omezena, a také tím, co 
by město nemělo dělat. Nyní je ale již na 
čase věnovat se tomu, co všechno by 
město naopak dělat mělo. 
Město se musí starat o veřejný prostor. 
Tím veřejným prostorem jsou jednak sil-
nice, chodníky, náměstí, parky, dětská 
hřiště, ale i rybníky nebo lesy. Kromě 
takto vymezeného veřejného prostoru, 
na který si lze sáhnout a kterému se bu-
deme věnovat v samostatných okruzích 
volebního programu (investice, silnice                                                                      
a chodníky), je zde ještě nehmotný veřej-
ný prostor, kterého se většinou nelze fy-
zicky přímo dotknout, který je ale nesmír-
ně důležitý. Jedná se o školství a výchovu 
mládeže, starost o seniory, bezpečnost                                                              
a pořádek ve městě, fungující úřad, 
demokratické řízení města, otevřenou                         
a férovou komunikaci s občany a jejich 
zapojení do rozhodování o konkrétních 
věcech našeho města, spolkový život, 
sport, kulturu, spolupráci s okolními ob-
cemi.
Podrobně se s jednotlivými činnostmi 
města vypořádáváme v následujících 
textech k jednotlivým bodům našeho vo-
lebního programu. Nyní proto jen krátce 
několik obecných proklamací a hesel.
Bezpečnost a pořádek ve městě jsou 
zřejmě to nejdůležitější, čím může měs-
to ovlivnit pocit bezpečí, klidu a spoko-
jenosti občanů žijících na jeho území. 
Řešením není represe, ale především 
prevence, pořádek, předvídání a řešení 
kritických situací, spolupráce se stát-
ní policií, zapojení spoluobčanů, aktivní          

Můžeme vést teoretické a politické 
disputace o tom, do čeho má město za-

sahovat a co se ho naopak netýká. Na 
jedné straně zde bude extrémní názor, 

že město nemá dělat nic, neboť občané 
si vše potřebné zřídí sami. Na druhé 

straně pak bude stát utopistický názor, 
že město má každému svému obča-
novi pomoci se vším podstatným pro 

jeho život, například i s tím, aby si našel 
dobrou práci, v hospodě točili dobré 

pivo a žena ho nepodváděla. Sportovci 
pro Novou Paku se domnívají, že jak už 

to tak v životě bývá, pravda je někde 
uprostřed. Město se nemá lidem příliš 

plést do jejich soukromí. Občané by se 
o svůj život měli v prvé řadě postarat 

sami. Město by však mělo fungovat jako 
jakýsi dobrý známý či hodný soused      

a v opravdu kritických situacích svému 
občanovi umět pomoci (např. mu na 

nezbytně přechodnou dobu poskytnout 
přístřeší či poradit, jak dál v jeho složité 

životní situaci).
Domníváme se, že město nemá pod-

nikat. Projektům typu městský pivovar, 
městský hotel apod. se striktně vyhýbá-
me. Úkolem města je sloužit občanům, 

plnit veřejné služby, zaplňovat ty me-
zery, které soukromý sektor nezajímají           

a samotní občané je sami také nezvlád-
nou. Na druhou stranu by město mělo 

podporovat podnikání ve městě, stejně 
jako by mělo myslet na zaměstnanost. 
Snad se nám to v určité omezené míře 

daří; drobným důkazem tohoto úspěchu 
jsou opakovaně nejvyšší místa pro naše 

město v celostátní soutěži Město pro 
byznys. O tomto tématu se více rozepi-
sujeme dále v textu–ve volebním bodě 

Průmyslová zóna.
K pravidlům patří výjimky a i náš obecný 
názor o městu, které nepodniká, takové 
výjimky má. Vždy budeme proti privati-
zaci společnosti provozující vodovody
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