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Protože si v dnešní době lidé sami volí zástupce, kteří za ně obec 
řídí a spravují společný, tedy obecní majetek, říkáme tomuto 
systému obecní samospráva.

 3 Uveďte, které problémy řeší zastupitelé ve vesnici a které 
ve městě. Zaměřte se třeba na následující témata: úřady, 
doprava, svoz odpadu, zásobování, školy, nově narozené děti, 
zdravotnictví atd.

 4 O který majetek se stará zastupitelstvo? Řekněte, komu patří 
ulice, škola, zdravotní středisko, divadlo, hřiště, koupaliště, 
restaurace, samoobsluha, rodinný dům, truhlářská dílna.
Porovnejte na jednotlivých příkladech správu obce a správu 
domácnosti.

Zaznamenali jste situaci, kdy nebylo ve vaší obci něco v pořádku? 
Bylo to možné napravit? Kdo by se měl o nápravu postarat?  
Jak můžete pomoci vy?
Existuje spousta možností, jak se můžete zapojit do společenské-
ho života ve vaší obci.

Radnice v Olomouci
Kde najdete vaši radnici?

radnice – od slova radit se;  
hlavní sídlo, budova měst-
ské správy;
radní – členové obecní 
(městské) rady, zasedají na 
radnici

Přímo

Můžeme se zúčastnit jednání 
zastupitelstva.
Sledujeme úřední desku, abychom věděli, 
co se projednává.
Oslovíme zastupitele, anebo jim zašleme 
dopis.
Kontaktujeme obecní úřad prostřednic-
tvím jeho internetových stránek.
Sepíšeme petici a seženeme podpisy lidí, 
kteří nás podpoří.
V dospělosti se můžeme nechat zvolit.

 5 Víte, kdo zasedá v zastupitelstvu vaší 
obce? Znáte starostu nebo primátora?

 6 Najděte internetové stránky vaší obce. 

O potřeby občanů se starají různí úředníci, 
odbory a komise. Ti působí na obecním 
nebo městském úřadu.

Nepřímo

Můžeme se zapojit do činnosti již 
působících spolků a společenských 
organizací. Ty sdružují občany, kteří chtějí 
vyvíjet nějakou prospěšnou činnost.

 7 Určete, které organizace jsou zachyceny 
na fotografiích. Jakou činností se 
zabývají?

 8 Které společenské organizace působí  
ve vaší obci? Jste členy některé z nich?

Spolky pomáhají zajišťovat na venkově 
společenský život obce. 
Ve městě žije více lidí. Ti mají také více zá-
jmů. Existuje zde proto více společenských 
organizací, do nichž se můžete zapojit. 


