
 

   STATUTÁRNÍ  MĚSTO  OLOMOUC 
 
 

Oznámení o zveřejnění „Návrhu rozpočtu SMOl  na rok 2018“  
  

 
Návrh rozpočtu SMOl na rok 2018 je zveřejněn na úřední desce SMOl a na webových 
stránkách SMOl (viz níže uvedený odkaz) a je k dispozici v listinné podobě na ekonomickém 
odboru MMOl, odd. rozpočtu a finanční strategie, Palackého 14, 779 00  Olomouc. 

 
 

        http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odborekonomicky/rozpocet-mesta 
 

         
Poučení dle § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů: 

  
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané statutárního města Olomouce uplatnit dle „Jednacího řádu 
Zastupitelstva města Olomouce“, § 6 Pravidla pro vyjadřování veřejnosti na zasedání zastupitelstva ve 
znění: 

 1. Občané města, kteří dosáhli věku 18 let, fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území 
města nemovitost, dále fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a jsou cizími státními občany s trvalým 
pobytem na území SMOl (dále jen „veřejnost“) mohou k záležitosti projednávané v souladu                              
se schváleným programem zasedání vyjadřovat své stanovisko, a to: 
a) písemně s komentářem, 
b) ústně. 

 2. Veřejnost uplatňuje právo dle odst.1 tohoto paragrafu písemným přihlášením buď po zveřejnění návrhu 
programu zasláním poštou, elektronickou cestou (e-mail) nebo osobním doručením MMOl, odboru 
kanceláře primátora, oddělení organizační nejpozději do 12.00 hod. v pracovní den předcházející 
zasedání zastupitelstva a nebo v den zasedání zastupitelstva u přítomného pracovníka MMOl (označené 
pracoviště v objektu zasedání) nejpozději 10 minut po schválení programu zasedání, popř. nejpozději        
10 minut po doplnění programu zasedání o návrhy ve smyslu ust. § 2 odst. 12 jednacího řádu, 
nejpozději však do ukončení projednávání tohoto nově zařazeného bodu programu zasedání 
zastupitelstva. 

 3. Před projednáváním jednotlivých bodů schváleného programu oznámí předsedající počet osob 
přihlášených z veřejnosti dle odst. 2 tohoto paragrafu, připomene časovou délku vystoupení veřejnosti             
a vyzve veřejnost k vystoupení v abecedním pořadí. Časová délka komentáře či ústního vystoupení 
veřejnosti je stanovena na 5 minut. O případném prodloužení vystoupení veřejnosti včetně dodatečného 
časového limitu rozhodne předsedající. Bude-li proti tomuto postupu vznesena námitka ze strany člena 
zastupitelstva, o případném prodloužení vystoupení veřejnosti včetně dodatečného časového limitu, 
bude hlasovat zastupitelstvo bez rozpravy.  

 4. Po ukončení diskuse, před závěrečným slovem předkladatele dle § 4 odst. 5, mají vystupující z řad 
veřejnosti, kteří byli přihlášení k danému bodu, právo na jednu repliku v délce maximálně 2 minuty, což 
avizují zvednutím ruky. O případné změně délky repliky včetně dodatečného časového limitu rozhodne 
předsedající. Bude-li proti tomuto postupu vznesena námitka ze strany člena zastupitelstva, o případném 
prodloužení vystoupení veřejnosti včetně dodatečného časového limitu, bude hlasovat zastupitelstvo bez 
rozpravy. 

  5. Vyjádření veřejnosti dle odst.1 tohoto paragrafu musí probíhat v jednacím jazyce zastupitelstva, tj. 
v jazyce českém. 

 
Zpracovala: Jaroslava Kotelenská 
  ekonomický odbor 
                    vedoucí  odd. rozpočtu a FS 
  tel. 588 488 590; mobil 733 141 993   
                    jaroslava.kotelenska@olomouc.eu  

http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odborekonomicky/rozpocet-mesta

