RADA m.č. ŘÍM I CENTRO
SE USNÁŠÍ
schválit " Vyhlášku o participaci a zřízení občanských výborů/fór m. č. Řím I," která tvoří
integrální součást předkládaného opatření (viz příloha "A").
VYHLÁŠKA O LIDOVÉ ÚČASTI A O INSTITUCI OBČANSKÉHO VÝBORU/FÓRA OBCE ŘÍM I

HLAVA I - OBECNÉ PRINCIPY, ÚČEL, PŘEDMĚT A POLE PŮSOBNOSTI
REGULACE
Článek 1. Obecné principy a účel
Městská část Řím I vnímá participaci a občanský aktivismus jako dva přístupy
nezbytné pro formulování rozhodnutí o sociálních, ekonomických, kulturních a
environmentálních otázkách, nebo o jakékoli jiné problematice v rámci kompetencí
místní správy. Účast občanů na politickém a společenském životě vnímá jako základní
právo a zároveň jako metodu pro nejlepší ochranu veřejného zájmu ve společnosti.
1)

2) Účinky této Vyhlášky ať

již ve formě vlastních procesů participativní demokracie, nebo
občanského aktivismu, jsou chápány jako způsob zapojení občanů, ale i sociálních,
ekonomických a kulturních činitelů či dalších dotčených osob ve fázích plánování,
uskutečňování a ověřování postupu místní správy. Toto zapojení se s ohledem na rychlost
a transparenci rozhodování městské správy realizuje jako informování, dialog,
konzultace, spolupráce a partnerství.
3) m.č. vidí v organizovaném (ne pouze příležitostném) uskutečňování participativních
procesů příležitost k přímému zapojení občanů do rozhodování o záležitostech na území
m.č., které se občanů svou podstatou zcela bezprostředně dotýkají. Je to i příležitost
seznámit se blíže s perspektivou občanů a příležitost zhodnocení informací a využití
nových námětů.
4) Tato Vyhláška tedy definuje způsob a prostředky za účelem:
- zajistit kontinuitu práva občanů vykonávat formy participativní demokracie při
setkáních s městskou částí
- zavázat tutéž městskou část k uznávání iniciativ a návrhů přímo podaných občany
Tato Vyhláška rovněž upřesňuje pravidla ke zřízení a fungování občanského výboru/fóra
jako místa určeného k autonomní a svobodné aktivitě týkající se území m.č. Roma I a
sloužícího k uskutečňování aktivit, informování, navázání dialogu, konzultacím,
spolupráci a partnerství mezi občany, místní správou a dalšími institucemi a
kompetentními orgány.
Tato Vyhláška se inspirovala principy obsaženými v Rozhodnutí rady m.č. 57/2006 a
usiluje o uskutečnění principu subsidiarity (viz 4. bod čl. 118 Ústavy) za účelem rozvoje
rovnocenného vztahu mezi veřejnou správou a občany při naplňování veřejného zájmu.

Článek 2. Subjekty účasti, definice a požadavky.
Procesů definovaných Vyhláškou a spojených s rozvojem a ochranou veřejného zájmu na
území m.č. ve vztahu k socio-ekonomicko-kulturně-environmentální oblasti se mohou
účastnit:
1) právnické osoby nebo entity a různé zájmové skupiny v souladu se sociálním cílem
vymezeným Statutem, a dále sdružení a výbory, které:
- mají sídlo nebo vyvíjejí činnost na území Roma I;
- jsou neziskovými organizacemi;
- mají emailovou adresu;
- přesto, že nemají hlavní sídlo na území Roma I, vyvíjejí zde činnost prostřednictvím
svých poboček;
- jsou nositeli různých zájmů;
- právnické osoby nebo jednotky, jejichž zodpovědné osoby nezastávají úřední posty;
- vykonávají svoje aktivity, aniž by se dopouštěli diskriminace etnických, náboženských,
politických, genderových a sexuálně orientovaných menšin;
- nejsou v rozporu s principy zakotvenými v Ústavním článku 18.
2) spontánní uskupení bez statutu nebo právně ustanovených funkcí, sdružené k
specifickým otázkám nebo projektům, jejichž zodpovědné osoby nezastávají úřední
posty, a která:
- doručí na vedení obce a v kopii do kanceláře starosty a městské rady návrh prohlášení s
vyjádřením zájmu o zapojení do participativního procesu, postup viz čl. 8);
- mají vlastní sídlo a/nebo operují na území Roma I, nebo mají hlavní sídlo mimo území
obce a na něm vyvíjejí zde činnost prostřednictvím svých poboček. Subjekty bez sídla
v Roma I musí vyvíjet činnost týkající se konkrétního projektu, konkrétní otázky
společného zájmu
- jsou nezisková
- nejsou politicky zaměřenými hnutími nebo jejich zodpovědné osoby nezastávají
politické funkce/posty ;
- vykonávají svoje aktivity, aniž by se dopouštěly diskriminace etnických, náboženských,
politických, genderových a sexuálně orientovaných menšin;
- mají emailovou adresu.
3) Občané, kteří sídlí, pobývají a/nebo pracují na území Roma I, kteří se připojují,
podporují nebo zastávají stanoviska sdružení a/nebo uskupení uvedených v 1) a 2) tohoto
článku.
Každý občan má právo předložit obci připomínky a návrhy k předmětům viz body 1. a 2.
Tyto připomínky a návrhy je nutné brát na zřetel při participativních procesech a musí být
zveřejněny.
Článek 3. Akty podrobené participativnímu postupu.
Participativnímu procesu mohou být podrobeny, podle pravidel stanovených v této
vyhlášce: plány, projekty, programy, rozhodnutí se sociální, ekonomickou, kulturní nebo

environmentální hodnotou nebo ty, které se týkají organizace služeb poskytovaných obcí
nebo jiných úřadů komunální správy, pokud z nich vyplývají intervence ze strany obce z
důvodu územní kompetence (viz. čl. 4) ), nebo které podepíše alespoň 500
občanů/subjektů na tomto území (viz čl. 2) bod 3) ) a rovněž návrhy a projekty, které
vyvstanou z občanského aktivismu, jak je definováno ve Statutu komuny hlavního města
Říma a v Nařízení o administrativní decentralizaci, v záležitostech, o kterých pojednává
předchozí článek 1) a možnostech, o kterých pojednává článek 5).
Tato vyhláška neupravuje záležitosti účasti na veřejné správě dle Zákona 241/1990.
Článek 4. Akce obce.
Za účelem podpory široké informovanosti v oblasti urbanistických změn, sociální,
environmentální a kulturní oblasti za účelem podpory a organizace procesů participace,
m.č. Řím I v rozsahu svých kompetencí přijímá vhodná opatření ke:
1) zpřístupnění materiálů a informativní dokumentace ke všem Plánům nebo Programům
2) k přípravě informačních materiálů o plánech nebo programech a o každé iniciativě
nebo opatření týkající se výše zmíněných záležitostí s dopady na území obce. Rovněž se
poskytne technicko - administrativní personál schopný ujasnit a vysvětlit informativní
materiály a dále poskytne veškerou podporu logistickou, organizační a procedurální k
uskutečnění konzultací s veřejnou účastí;
3) organizaci sbírání námětů a příspěvků;
4) zajistit pověřenou osobu zodpovědnou za postup každého participativního procesu
Řím I podporuje, kromě jiného, aktivity zaměřené na:
a) zajištění vhodného postupu prostřednictvím otevřené konzultace s veřejností, obecních
internetových stránek a informačního systému ;
b) shromažďovat materiály, dotazy, návrhy k předání kompetentním oddělením.
Ve vztazích s občany, kteří participují prostřednictvím zpráv a návrhů, obec bude
postupovat maximálně transparentně a komunikovat včas, s cílem umožnit diskutovat
každé přijaté rozhodnutí v každé fázi participativního procesu (o něm viz čl. 5) a 6) )
Článek 5. Uskutečnění participativního procesu podporované obcí.
Participativní postup přijatý obcí Řím I je strukturován do fází podle typologie
uskutečňovaných událostí:
a) INFORMACE. Předchází jí sběr, organizace a distribuce dokumentace (úplné a
správné informace o plánech, projektech atd.) a souvisejících materiálů ve vlastnictví
obce a rozesílání téže dokumentace dotčeným osobám zapsaným v Rejstříku. Rozeslání
proběhne elektronicky s uvedením termínu pro případné podání připomínek. Informační
fáze má trvání 15 dnů.

b) DIALOG A KONZULTACE. Má trvání max. 50 dní, z nichž v prvních 30ti jsou
organizována setkání, jejichž podklady bude dokumentace poskytnutá obcí a/nebo
zúčastněnými subjekty. Na konci této fáze budou sebrány příspěvky a návrhy veřejnosti.
Tomu může předcházet také forma "veřejné diskuze" pořádané obcí. Zúčastnění obdrží
odůvodněnou odpověď odpovědných orgánů během doby ne delší než 20 dnů
následujících po obdržení příslušné dokumentace.
c) SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ.
Zatímco body a) a b) jsou čistě informativní (debata, návrhy, schvalování), bod c)
představuje realizaci projektu v praxi - uskutečnění projektu, tj. jak jakékoliv přípravné
práce, shromažďování prostředků, materiálu, tak vlastní realizace projektu s možností
nahlížet do procesu pro všechny zúčastněné strany.
d) MONITOROVÁNÍ. Obec garantuje možnost ověřovat účinnost navržených opatření
a zaznamenat obecné hodnocení výstupů. Za tímto účelem obec podporuje přístup
k rozhodnutím a postupům, zajišťujíc transparentnost, dialog a účinnost. Všechna data a
informace související s procesem participace, včetně výsledku představovaných projektů
a jejich případných modifikací během celého postupu jsou zpřístupněny prostřednictvím
internetových stránek obce.
e) VÝSLEDEK PARTICIPATIVNÍHO PROCESU. Na závěr participativního procesu
bude odpovědnou osobou (viz čl. 4 b) vypracován záznam/zápis participativního procesu,
který bude součástí archivovaných dokumentů k dotyčnému procesu a projektu.
Tento dokument musí být přezkoumán zastupitelstvem obce, které se musí vyjádřit s
odůvodněním během 60 dnů.
f) VÝSLEDEK PARTICIPATIVNÍHO PROCESU. Na závěr participativního procesu,
ukončeného ve kterékoliv z předcházejících fází uvedených v tomto článku, bude
zodpovědnou osobou participativního postupu (viz čl. 7) vypracován záznam výsledků
participace, který bude přiložen k administrativním dokumentům (aktům) vztahujícím se
k procesu participace.
Tento dokument musí být přezkoumán kompetentními orgány obce, které se musí
vyjádřit s odůvodněním během 60 dnů od předání výsledku zodpovědnou osobou.
Maximální celková doba trvání fází a) + b) je 3 měsíce. Ačkoliv doba stanovená pro fázi
a) je 15 dnů a pro fázi b) 50, v odůvodněných případech je možné prodloužení, ale
výsledná doba trvání těchto dvou fází dohromady nesmí překročit 3 měsíce.
Délka fáze spolupráce a partnerství c) a monitorování d) souvisí s realizací vlastních
aktivit ( c) a ověřitelnosti účinků rozhodnutí a aktů vycházejících z dotyčného
participativního procesu ( d) ).
Článek 6. Průběh participativního procesu na podnět občanů.
Stejná procedura, jako ta uvedená v čl. 5, se stejnými časovými úseky, kritérii a

možnostmi, může proběhnout i na žádost občanů, podle čl. 2.
Žádost o ni musí obsahovat nejméně:
a) předmět nebo záležitost týkající se veřejného zájmu
b) všechny identifikační prvky subjektu.
Návrh prohlášení [vyjadřujícího zájem o uskutečnění participativního procesu] musí být
bez prodlevy doručen správě obce, která ji odešle k předběžnému nahlédnutí do kanceláře
vedení obce a na předsednictví obecní rady.
Ke každému zahájenému procesu dá obec k dispozici navrhovatele a informační a
komunikační nástroje (viz čl. 5) a jmenuje zodpovědnou osobu procedury.

Článek 7. Organizační kompetence obce.
V oblasti působnosti m. č. Řím I jsou určeny Organizační jednotky zajišťující postup
participativních procesů. Administrativní zodpovědnost za proces participace náleží [oné
jmenované] zodpovědné osobě.
Za účelem veřejné a důkladné informovanosti a sdělování informací jak je určeno v čl. 6
jsou využity sdělovací, informační a komunikační prostředky místní správy. Tyto jsou
uvedeny do provozu výše zmíněnými Organizačními jednotkami, v čele s osobou, jež
byla určena jako zodpovědná za celý participativní proces.
Na výslovný podnět občanů a subjektů participace mohou být ve fázi konzultace
přizváni: odborníci a technici, zodpovědné a/nebo vedoucí osoby obecních
institucí/úřadů, předsedající obce (nebo jeho zástupce), přísedící, prezidenti a/nebo
členové radních komisí, radní obce.
Článek 8. Rejstřík subjektů participujících/ žadatelů o participaci.
K usnadnění participačních procedur a komunikace s občany je na Vedení - které jej
spravuje - zřízen Rejstřík, na který se mohou zapsat jednotliví občané, sdružení, výbory,
atd. po poskytnutí všech informací k vlastní dostupnosti a prokázání splňování podmínek
viz čl. 2) této vyhlášky.
Pokud se informace ukáží jako neplatné nebo lživé, zápis na Rejstřík pozbývá platnosti.
HLAVA II - INSTITUCE OBČANSKÉHO VÝBORU/FÓRA m. č. ŘÍM I
Článek 9. občanský výbor/fórum m. č. Řím I.
1. Je zřízen občanský výbor/fórum m. č. Řím I jako místo určené k realizaci procesů
participace, o kterých pojednává tato vyhláška.
2. Součást občanského výboru/fóra tvoří subjekty zapsané v Rejstříku Participace, o

kterém pojednává předchozí čl. 8.
3. občanský výbor/fórum je fyzické místo, kde se odehrávají procesy participace, setkání,
konzultace a zasedání vztahující se ke konkrétním procesům. Dále občanský výbor/fórum
obce představuje místo a instituci, která trvale realizuje účast občanů, setkávání institucí a
úřadů současné správy a občanů, a sídlo a místo setkávání a debaty, které je k dispozici
sdružením, výborům a občanům pro usnadnění diskuze, otevřené výměny názorů,
znalostí a vzájemného poučení, usnadnění vypracování příspěvků, návrhů a projektů v
rozsahu participačních aktivit vymezených touto vyhláškou.
Řešení, přístup, řízení a užití prostor sídla občanského výboru/fóra obce budou vymezeny
vhodnou vyhláškou, odsouhlaseny zapsanými subjekty a postoupeny k následnému
schválení obecní radou.
HLAVA III - PLATNOST Vyhlášky
Článek 10.
Tato vyhláška je v platnosti na zkušební dobu jednoho roku od jejího schválení.
Hlasování:
PŘÍTOMNÍ: 18
HLASUJÍCÍ : 15
PRO: 14
PROTI: 1
ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 3 (Radní Marchi, Tozzi a Servilio).
Výše vyložená deliberace je tedy, tímto schválena VĚTŠINOU
Na hlasování se podíleli radní:
Sabrina Alfonsi, Jacopo Maria Argilli, Valentina Bellini, Iside Castagnola, Mauro
Cioffari, Davide Curcio, Luco Alessio D'Ubaldo, Sara Lilli, Graziella Manca, Sergio
Marchi, Stefano Marin, Nathalie Naim, Antonella Pollicita, Livio Ricciardelli, Anna Lisa
Secchi, Luigi Servilio, Stefano Tozzi, Yuri Trombetti.
Tato deliberace dostává č. 39.
Předsedající
podepsaný Yuri Trombetti
Tajemník
podepsán Ing. Maurizio Viola
Toto rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce obce Řím I a v albo Pretorio od
______________ do ______________ a nevyskytly se námitky.

Vykonané podle a v souladu s čl. 27, bod 11 Statutu Hlavního města Říma schváleného
rozhodnutím Assemblea Capitolina č. 8 z 7/03/2013.
Přijato Radou obce Řím I v zasedání dne 25. července 2014.
Ředitel m. č. Řím I
podepsaný Maurizio Viola

