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Volič chce vědět, jak hlasují zastupitelé.
Veřejné, nebo tajné hlasování?

Otázka pro zástupce po-
litických klubů městského 
zastupitelstva:

Jednací řád zastupitelstva říká:
Hlasování je zpravidla veřejné... 
Na návrh člena zastupitelstva města se 

může hlasovat tajně...  
O personálních záležitostech (např. při 

volbách, odvoláních, vyslovení důvěry či 
nedůvěry, jmenováních) se hlasuje veřejně 
nebo tajně podle toho, pro který z těchto 
způsobů hlasování se vysloví nadpolovič-
ní většina všech členů zastupitelstva.

Pro voliče je důležité vědět, jak hlaso-
val jím volený zastupitel. 

V jakých případech byste navrhovali 
tajnou volbu? -lm-

KSČM
Při personálních volbách preferu-

ji vždy tajné hlasování. Do roku 2010 
jednací řád zastupitelstva stanovoval, 
že návrh zastupitele na tajné hlasování 
v personálních otázkách byl přijat bez 
další rozpravy. 

Současný jednací řád Městského za-
stupitelstva s možností tajné i veřej-
né volby v personálních otázkách byl 
schválen na ustavujícím zastupitelstvu 
v roce 2010. Důvodem podle mého 
názoru byla nedůvěra tehdejší koalice 
ve své zastupitele, zda by při tajných 
volbách podpořili navržené vedení 
města a  radu města. Takto se hlaso-
valo i na ustavujícím zastupitelstvu v 
roce 2014.  

Nemusím snad zdůrazňovat, že s ná-
vrhem takto upraveného jednacího 
řádu zastupitelé za KSČM nesouhla-
sili.    

Pavel Šlechtický, 
zastupitel za KSČM

ČSSD
Jsou zastupitelé, kteří preferují všech-

na hlasování veřejná, neboť se nebojí 

obhájit svůj, třeba menšinový, názor. U 
běžných hlasování na zastupitelstvu to 
je samozřejmě nutností ať z organizač-
ních důvodů nebo i transparentnosti 
jednání zastupitele vůči veřejnosti při 
plnění volebních slibů. Pokud se jedná 
o volby do orgánů obce, jednoznačně 
se hlásím k volbě tajné. Samotné ko-
munální volby jsou tajné a toto je jen 
jejich pokračování. Nikdy jsem ne-
zažil, že by se strany v předvolebním 
boji dopředu jakkoliv zavazovaly k 
nějakým koalicím. Proto argument, že 
veřejné hlasování v personálních otáz-
kách dává voličům možnost sledovat 
své volené zastupitele jak plní své sliby, 
považuji za nesprávný. Ostatně jakýko-
liv mandát vzniklý tajnou volbou má 
pro mne mnohem větší hodnotu než 
ten z volby veřejné.

Vratislav Výborný,
náměstek primátora

TOP 09
O personálních otázkách se hlasuje 

zpravidla tajně. Stejně tak tomu bylo 
v minulosti i v Jihlavě, až dokud tajné 
hlasování nezačalo překážet některým 
politikům, kteří si nebyli jisti svou pod-
porou.  Primární způsob hlasování tak 
účelově změnili na veřejný. V součas-
nosti jsme opět svědky účelových snah 
o změnu způsobu hlasování, neboť se 
zdá, že někteří členové radniční koali-
ce by rádi hlasovali pro odvolání svých 
kolegů, ale nemají dostatek odvahy to 
udělat veřejně. 

Od Hnutí ANO, které se snaží pro-
sadit tajné hlasování, a tak i rozlože-
ní Rady města, bychom však nejdří-
ve rádi slyšeli nějaký konkrétní plán. 
TOP 09 nechce být součástí paláco-
vých převratů bez jasné vize pozděj-
šího uspořádání. Pokud někdo říká 
„rozložme Radu města“, rádi bychom 
slyšeli i to, jak si její složení představuje 
do budoucna. 

Navíc za situace, kdy byli členové 
Rady města do svých funkcí jmeno-
vání veřejným hlasováním, bychom 

považovali za férové vůči občanům, 
aby byli také stejně veřejně odvolává-
ni. Případný návrat k tajné formě hla-
sování pro personální otázky si osobně 
dokáži představit až pro následující 
funkční období.

Kryštof Kothbauer,
předseda MO Jihlava

KDU-ČSL
Pouze v personálních záležitostech. 

Ostatně podle jednacího řádu zastupi-
telstva musí někdo navrhnout a zastu-
pitelé návrh schválit, nebo zamítnout. 
I to je indicie pro voliče. 

Jaromír Kalina,
náměstek primátora

    

ANO
Podle našeho názoru by primární 

hlasování o personálních otázkách 
mělo být tajné – aniž by bylo nutné o 
tom hlasovat. Důvod je zřejmý: 

Veřejný (kdysi nazývaný i manifes-
tační) způsob hlasování o personálních 
záležitostech není možné považovat 
za demokratický, jelikož vede k mož-
ným sankcím a osobním persekucím 
hlasujících v případě dodržování me-
zistranických dohod a vnitrostranic-

kých nařízení. V případě vyhrocených 
osobních útoků pak může tato situace 
vést až k ostrakizaci konkrétních zastu-
pitelů, kteří pak mohou získat veřejný 
punc zrádců, aniž by byla veřejnost 
dostatečně obeznámena s důvody, kte-
ré je k takovému hlasování vedly.  

Současný stav v Jihlavě mylně nutí 
zastupitele, kteří jsou součástí „koa-
lic“, dát přednost „koalici“ před sli-
bem občanům města, svým svědo-
mím a před Zákonem o obcích, a to 
i v případě kdy je zřejmé, že se jed-
ná o osoby ne zcela vhodné pro vy-
konávání funkce, o které se hlasuje. 

Pokud nám je známo, všechny de-
mokratické strany mají svoje inter-
ní volby tajné, nikoliv veřejné. To 
samé platí o parlamentních či o ko-
munálních volbách. Není tudíž žád-
ný racionální důvod k tomu, aby se 
na úrovni města hlasovalo jinak. 

Jana Mayerová,
zastupitelka města

Máte otázku pro městské zastu-
pitele, politické kluby nebo vedení 
města? Pošlete ji na adresu redakce 
njr.redakce@centrum.cz. Pamatuj-
te ale na to, že  vycházíme jako mě-
síčník, tedy otázky posílejte nejlé-
pe první týden v měsíci.

 Redakce NJR.

Služby města Jihlavy otevřely tržni-
ci pro veřejnost, ukončení provozu 
bude až po Památce zesnulých  dne 
4. listopadu.

Prodejní místa na tržnici jsou v po-
době pultů, kterých je na náměstí 
umístěných 14 kusů. Trhovci mohou 
prodávat zemědělské produkty, kvě-
tiny, potraviny, řemeslné a rukoděl-
né výrobky. Denní pronájem na trž-
nici je stanoven na 200 korun.

 Zájem trhovců o prodejní mís-
ta bude určitě jako každý rok úzce 
souviset s aktuálním počasím. Pro-
dávaný sortiment se většinou týká 
hospodářských přebytků. Jedná se 
zejména o ovoce, zeleninu a sazeni-
ce. Tento prodej převažuje zvláště v 
jarním období. 

„Například v minulém roce trhovci 
již zkraje jara od rána prodávali sa-
zenice salátu, paprik, okurek a dal-
ších produktů. Pevně věříme, že tento 

trend bude pokračovat i letos. Zázemí 
tržnice tvoří určený prostor, který ne-
bude oplocen a na noc ho nelze zamy-
kat. K dispozici mají trhovci bezplatně 
veřejné WC. Na místě je také mobilní 
umývárna pro prodávající, která bude 
zároveň sloužit i pro nakupující, takže 
je možnost si třeba opláchnout zakou-
pené zboží,“ řekl mluvčí SMJ Martin 
Málek.

Dalším zázemím je dřevěný stá-
nek správce tržnice. Ten bude ří-
dit prodej, vybírat poplatky a kon-
trolovat oprávnění i podmínky 
prodeje. Dále je tržnice vybavena 
kontrolní váhou na převážení kou-
peného zboží. Na tržnici se také 
umístí kontejner na komunální 
odpad, papír, plasty a bio odpad. 
Trhovci mají vyhrazené místa pro 
svoje auta na ulici Mrštíkova (par-
kovišti za Snahou). -lm-

Zahájení provozu tržnice


