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Evropská
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Úvodem

Úãast obãanÛ je základním elementem
ﬁízení mûst, stejnû jako partnerská spolupráce s místními aktéry, ale také je dÛleÏitá
t˘mová spolupráce mezi jednotliv˘mi
administrativními odbory. I pﬁes to, Ïe
úãast obãanÛ jde je‰tû dále, ãasto se t˘ká
pouze vylep‰ení projektÛ v oblasti sociální
a politické. Úãast obãanÛ je podloÏena
názorem, Ïe spolupráce vede ke kvalitnûj‰ímu managementu. Souãasnû zapojení
obãanÛ zlep‰uje na místní úrovni sociální
soudrÏnost. V tomto kontextu je úlohou
místní demokracie obnova sociálních
vazeb, vzájemné dÛvûry a znovuvytvoﬁení
soudrÏného Ïivota. V tom spoãívá právo
obyvatel úãastnit se na rozhodovacích procesech. Zapojení obãanÛ mÛÏe také posílit
vztahy mezi obãany a politiky a to bez
toho, Ïe by se tak oslabovala zastupitelská
demokracie. Rozhodování zÛstává v˘sadou
volen˘ch politikÛ, jejichÏ postavení je vlastnû posilováno interakcemi s obãanskou
spoleãností. Charta úãasti obãanÛ Velkého
Lyonu podporuje tﬁi cíle, kter˘mi jsou
podpora opatﬁení ve veﬁejném sektoru,
znovunastolení veﬁejné debaty a obnova
zastupitelské demokracie. Úãast obãanÛ na
tvorbû veﬁejné strategie je Ïivotnû dÛleÏitûj‰í v pﬁípadû jednotek sloÏen˘ch z více
mûst. Technické dovednosti jsou tak vyuÏitelné pro celou metropoli, ov‰em v ní
zastupitelé nejsou voleni principem v‰eobecného hlasovacího práva a tak jsou
z hlediska politického ponûkud vzdáleni
obãanÛm.
Benoit Quinon
generální ﬁeditel, Velk˘ Lyon
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Lyon
Lyon: město evropského
měřítka i statutu.
Lyon je hlavním mûstem francouzského
regionu Rhône-Alpes. TûÏí ze své polohy mezi ﬁekami Rhônou a Saônou
a transalpínsk˘m koridorem. Stává se
tak jednou z hlavních evropsk˘ch
geostrategick˘ch kﬁiÏovatek. Tento
region je v souãasnosti druhou nejvût‰í
metropolitní oblastí co do poãtu populace i velikosti ekonomického potenciálu. Lyon se nyní snaÏí nalézt své vlastní
místo v rozvíjející se evropské struktuﬁe.

Metropole mnoha specializací
Lyonská ekonomika pÛvodnû specializovaná na textilní v˘robu se s pﬁíchodem prÛmyslové revoluce zaãala roz‰iﬁovat na v˘robu strojních zaﬁízení, automobilÛ, elektrick˘ch zaﬁízení, domácích
spotﬁebiãÛ, hutnictví, chemick˘ a farmaceutick˘ prÛmysl. I v souãasnosti
zÛstává prÛmysl hlavním rysem místní

ekonomické struktury a v rámci metropole slouÏí jako základ pro ekonomické
ﬁízení. Jsou podporovány specifické
projekty a smûry rozvoje a to zejména
v oblasti biotechnologií. Síla lyonské
ekonomiky tedy spoãívá v její znaãné
diversitû a konkurenci zaloÏené na pﬁekr˘vání oblasti sluÏeb a prÛmyslu.
Poté co se v prÛbûhu posledních dvaceti let pozornost upnula na sektor sluÏeb,
metropole nyní vypracovává svou strategii mûstského turismu. Ve stejné dobû
do‰lo k extenzivnímu rozvoji kulturní
strategie a mûstsk˘ch zaﬁízení, zejména
co se t˘ká architektonick˘ch památek,
které byly zaﬁazeny na seznam
UNESCO. Bûhem nûkolika posledních
let se také staly pravidelnou souãástí
Ïivota metropole akce jako je Taneãní
pﬁehlídka (Dance Biennale), Bienále
souãasného umûní (the Biennale of
Contemporary Art) a Slavnost svûtel
(the Festival of Light). Strategie turismu
se projevuje ve zvy‰ujících se ubytovacích kapacitách jako je zejména Kongresové centrum a vybudování zasedacího sálu, kter˘ má 3 000 míst k sezení.

Základní údaje o Lyonu
V Lyonu Ïije 445 452 obyvatel (údaj
z roku 1999) na rozloze 47,87 km .
Celková populace Velkého Lyonu ãítá
1 167 086 obyvatel (údaj z roku 1999).
To pﬁedstavuje 55 mûst na rozloze 500
km . Toto území pﬁedstavuje 15% rozlohy departmentu Rhône, Ïije na nûm
v‰ak 75 % v‰ech jeho obyvatel.
Lyonská mûstská oblast je domovem 1,6 milionu lidí, kteﬁí Ïijí ve ãtyﬁech departmentech.
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Hrub˘ domácí produkt pﬁipadající na
jednoho obyvatele departmentu Rhône
ãiní 28 960 € (údaj z roku 2001).
Velk˘ Lyon má nejvût‰í pracovní
trh. Îije zde 57,5% celkového poãtu
pracující populace ve vûku 15 a více
let. Míra nezamûstnanosti, která byla
v lednu 2003 v departmentu Rhône
8,7%, je men‰í neÏ národní prÛmûr.
Dal‰í informace mÛÏete nalézt na
www.grandlyon.com

Inter
Velký Lyon zapojuje své občany do
akcí v oblasti veřejného sektoru
Charta o účasti občanů Velkého Lyonu
na věcech veřejných

„Jak se zdá, ná‰ demokratick˘ systém se nyní pot˘ká s jedním paradoxem,“ ﬁíká prezident Velkého Lyonu Gérard
Collomb ve své prezentaci Charty o úãasti obãanÛ Velkého Lyonu na vûcech veﬁejn˘ch (dále jen Charta), „a to znamená, Ïe na jedné stranû je trvale stoupající neúãast voliãÛ. Na druhé stranû lidé volají po silnûj‰ím vlivu v akcích veﬁejného sektoru a tûsnûj‰ím zaãlenûní do plánování projektÛ. Jak máme sladit právo politikÛ dûlat rozhodnutí, které je zásadní základnou zastupitelské demokracie, s touto novou formou úãasti obãanÛ, kteﬁí mají moÏnost vyjadﬁovat své názory?
Souãasn˘ stav demokratického ﬁízení ve mûstech je zral˘ pro zmûnu a ta zaãíná dialogem s na‰imi obãany.“
Na základû znalosti souãasné situace a faktu, Ïe spoleãné rozhodování je vylouãeno v politickém systému zaloÏeném na
volen˘ch zástupcích, Velk˘ Lyon reagoval svou Chartou: programem o 27 bodech, kter˘ se t˘ká cílÛ, aktérÛ, území, agendy a komunit, koordinace, monitoringu a hodnocení. Charta zdÛrazÀuje pouÏívání dialogu na v‰ech úrovních místních
akcí, od managementu mûstsk˘ch sluÏeb do plánování strategie pro metropolitní oblast.
Charta je zaloÏena na pûti základních principech:
- ideální stav: vût‰í rozvoj participaãní demokracie by mûl navrátit veﬁejné debaty
- efektivita: dialog by mûl pﬁinést posílení akcí ve veﬁejném sektoru, obohatit obsah projektÛ a facilitovat realizaci projektu
- subsidiarita: Velk˘ Lyon zastává metodu dialogu, ale uplatÀování Charty zÛstává optimální v pﬁípadech striktnû lokálních
projektÛ
- adaptabilita: strategie dialogu budou pﬁizpÛsobeny podle specifick˘ch projektÛ a postupnû budou vytvoﬁena pravidla
dialogu
- progresivita: tato metoda je povaÏována za pruÏnou a otevﬁenou – spí‰e neÏ prosazování pevn˘ch procedur je Charta
je startovacím bodem pro probíhající trvale udrÏitelné a ireverzibilní proces.

Zapojení občanů ve
Francii a v kontextu
Lyonu
Zatímco metropole obecnû deklarují svoji pﬁipravenost zapojit obãany
do tvorby veﬁejné politiky, ve Francii
se v‰ak jedná o pomûrnû novu vûc
postrádající legislativní rámec. Velk˘
Lyon je v tomto smûru prÛkopníkem
v pﬁijímání tûchto principÛ a Charta
je zamûﬁena na probíhající tvorbu
autentického procesu participace
a techniku procesu.
Ke zmûnû vedoucí k podpoﬁe úãasti
obãanÛ ve velkém Lyonu do‰lo
v roce 1998. Místní politici a úﬁedníci, zamûstnanci Lyonské agentury
pro územní plánování a zástupci
obãanské spoleãnosti pracovali spoleãnû v Rozvojovém fóru. Od zaãát-

ku byla tato metoda vyvíjena
v úzkém spojení s útvarem, kter˘
zaji‰Èoval a strukturoval úãast obãanÛ Ïijících v metropolitní oblasti.
Bylo rozhodnuto zaloÏit tuto modifikaci zpÛsobÛ tvorby veﬁejné politiky
na sadû principÛ urãené v dokumentu
podepsaném
prezidentem
a generálním ﬁeditelem Velkého
Lyonu a presidentem Rozvojového
Fóra. DÛraz je kladen na smlouvu
mezi mûsty a metropolitní oblastí
zosobnûnou Chartou.
V ovzdu‰í oficiálních oslav zapojení
obãanÛ a nekoneãn˘ch proklamací
o vÛli podporovat pﬁímou demokracii si Velk˘ Lyon zvolil Chartu, která
se odklání od obvykl˘ch regulaãních
forem participace a místo toho volí
opravdové konsultaãní procesy,
které slouÏí jako základ pro zavedení

vût‰ího podílu participaãní demokracie.
Konzultace, jak je naznaãeno v Chartû, shrnuje tﬁi skupiny aktérÛ:
Mûstskou komunitu a zástupce
mûsta, vicepresidenta zodpovûdného za zapojení obãanÛ a pﬁedsedu
starostÛ, kteﬁí jsou zapojeni do projektu ve fázi, kdy se vedou diskuse
o projektu.
Místní aktéﬁi neboli lidé, kteﬁí vyuÏívají metropolitní oblast a nebo zde
bydlí.
Departmenty Velkého Lyonu,
napﬁíklad úﬁedníci zodpovûdní za
pﬁípravu projektu, útvar pro komunikaci, kter˘ informuje místní obyvatele a útvar pro úãast obãanÛ, kter˘
se zab˘vá vedením a asistencí pro
úﬁedníky.

ract
Pilotní projekt:
břehy Rhôny

Charta je uvádûna do praxe pomocí
pilotních projektÛ, které zahrnují ‰irokou ‰kálu dlouhodob˘ch konzultaãních procesÛ vyuÏívajících znaãn˘ch
fondÛ a to zejména pro informace
a komunikaci.
Revitalizace bﬁehÛ Rhôny je jedním
z takov˘ch projektÛ. Cílem je obnovit
historické spojení ﬁíãních bﬁehÛ
a mûsta. Projekt se t˘ká pouze levého
bﬁehu o délce 5 km. Celková rozloha
pﬁilehlé oblasti je 60 000 m2 a rozkládá se mezi dvûma hlavními parky –
Tête d’Or na severu a Gerland na jihu.

Zámûrem projektu je omezení automobilového provozu ve Velkém Lyonu
a proto by mûly b˘t vytvoﬁeny rozsáhlé pásy stezek pro cyklisty, skatery
a chodce. V souãasné dobû totiÏ bﬁeh
zabírají parkovi‰tû, která budou pﬁesunuta do jiného místa.
Tento projekt pﬁedznamenává budoucí zmûny mûsta. Cel˘ proces zaãal
v˘stavou pod ‰ir˘m nebem pﬁímo
v srdci metropolitní oblasti. Následovala setkání a workshopy poﬁádané
v ãlunu na Rhônû. Tyto akce byly otevﬁené pro veﬁejnost, která se zde mohla
dozvûdût o historii místa a o v˘voji
projektu.

¤e‰ení problému parkovi‰È byl nepﬁenositeln˘. ·lo vlastnû o konsultaãní
proces. Místní politikové si zde podrÏeli své právo rozhodovat, ov‰em brali
ohled na pﬁání vyjádﬁená obãany. Jin˘mi slovy ﬁeãeno, nejednalo se o politicko komunitní koprodukci. Av‰ak
v projektu byly uãinûny dÛleÏité
zmûny s ohledem na potﬁeby místních
obyvatel a dal‰ích obãanÛ, kteﬁí tuto
oblast vyuÏívají. Tak do‰lo k tomu, Ïe
pﬁibyla chránûná hﬁi‰tû pro dûti spolu
s prostory urãen˘mi pro kulturním
akce.
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Uvádûní Charty do praxe
Carole Desmarais, Útvar pro zapojování obãanÛ

Jak vlastnû dochází k uvádûní Charty do Ïivota?
Od podpisu Charty v ãervenci 2003 pracuje útvar pro zapojování obãanÛ a odbor strategií na jejím uvádûním do praxe relevantními odbory Velkého Lyonu. Nûkteré mûstské odbory sociálního rozvoje uÏ dﬁíve pouÏívaly dialog jako formu své práce, ale vût‰ina
odborÛ zastávala koncept striktního regulování.
Prvním úkolem je v‰eobecné pﬁijetí my‰lenky zapojování obãanÛ, druh˘m je zaãlenûní konsultaãních strategií do habituální procesÛ
práce a metod, zejména pﬁi procesech ﬁízení projektÛ.
Co byl vá‰ nejvût‰í problém?
To záleÏí na úhlu pohledu jednotliv˘ch úﬁedníkÛ Velkého Lyonu.
JestliÏe se jednalo o úﬁedníka s technicistním pﬁístupem, zjistili jsme aÏ na pár v˘jimek, Ïe pociÈovali nedostatek kontroly nad procesem. SloÏité problémy se nûkdy také vyskytly, kdyÏ se úﬁedníci cítili technicky nedostateãnû vybavení do urãit˘ch situací. A tak konsultaãní procesy probíhaly v malém mûﬁítku, protoÏe byly povaÏovány za nûco, co zabírá mnoho ãasu, nepﬁispívá k efektivitû, efektivním finanãním v˘dajÛm a také jako faktor pÛsobící protichÛdnû k procesu.
JestliÏe se jednalo o úﬁedníky otevﬁené spolupráci s veﬁejností, chápali správné místo procesÛ participaãní demokracie v rámci demokratick˘ch procesÛ jako takov˘ch, dÛleÏitost a limity nástrojÛ dialogu apod. âasto se vám zdá, Ïe úﬁedník je vlastnû obûÈ pﬁevaÏujícího typu mediálních diskusí o efektech participaãní demokracie, která je lékem na krizi zastupitelské demokracie. Nebo je tu moÏná
je‰tû nutnost vyvinout nûjakou alternativu. A tak si uvûdomíte, Ïe participaãní demokracie potﬁebuje získat nové místo v systému
demokratick˘ch procesÛ.
Nehledû v‰ak na tyto problémy úﬁedníci projevovali vstﬁícn˘ pﬁístup k Chartû, která pÛsobí positivnû. Lidé ví o její existenci, a to i pﬁes
to, Ïe mnohdy vlastnû pﬁíli‰ detailnû neznají její obsah. Mají o ni zájem a dokonce i nad‰ení pro tuto my‰lenku, dobrou vÛli a vyjadﬁují potﬁebu vzdûlávání, které zlep‰í technickou kompetenci.
Co se z tohoto projektu mÛÏeme pouãit o urbanistickém managementu?
Pﬁizvání ‰irokého rozpûtí rÛzn˘ch aktérÛ do v˘voje projektu je zcela nezbytné. To znamená, Ïe mÛÏete b˘t úspû‰ní, kdyÏ zvaÏujete
celou ‰kálu potﬁeb t˘kající se va‰eho projektu a také pﬁedvídáte konflikty. Úãast obãanÛ je tﬁeba zapojit do probíhajícího projektu
jako element se sv˘m vlastním v˘znamem.
SnaÏíme se vãleÀovat konsultaãní procesy do pilotních projektÛ ve Velkém Lyonu. Zvolili jsme k tomu takov˘ zpÛsob, Ïe se snaÏíme
zvy‰ovat profesionalitu úﬁedníkÛ – vedoucích projektÛ a ty, kteﬁí mají na starosti komunikaci. Platí to pro úﬁedníky z v˘konn˘ch i dal‰ích odborÛ.

Lyonská městská komunita: 35 let spolupráce mezi městy
Velk˘ Lyon je mûstkou komunitou,
která byla zákonem zaloÏena v roce
1969. Nejprve to byl urãit˘ typ super
syndikátu, kter˘ umoÏÀoval vzájemnou spolupráci mezi místními úﬁady
na poli mûstsk˘ch sluÏeb: voda, kanalizace, nakládání s odpady, silnice
apod. Následné legislativní zmûny pﬁi-

nesly roz‰íﬁení autority této komunity
zejména v oblasti územního plánování a mûstského rozvoje. V souãasné
dobû se zavádûjí strategie vedoucí
k trvale udrÏitelnému rozvoji. Ve srovnání s formou spolupráce mezi jin˘mi
evropsk˘mi mûsty, tato mûstská
komunita se tû‰í z ‰irokého rozsahu

rÛzn˘ch aktivit, protoÏe má finanãní
autonomii (rozpoãet na rok 2003:
1,14 miliardy €) a technick˘m zázemím (4 400 úﬁedníkÛ). Komunitní
rada se skládá ze 155 zástupcÛ delegovan˘ch 55 mûsty. Presidentem Velkého Lyonu je Gérard Collomb, kter˘
je také senátorem a starostou Lyonu.
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Gérard Claisse, vicepresident Velkého Lyonu zodpovûdn˘ na úãast obãanÛ
Jak byste popsal Chartu?
Je to smlouva mezi politiky, departmenty Velkého Lyonu a obãanskou
spoleãností. Jejím cílem je podpoﬁit
principy participaãní demokracie ve
Velkém Lyonu. Charta nemá regulaãní
charakter. Je spí‰e podnûtem k rozvoji
a nov˘m vizím ve veﬁejného sektoru.
T˘ká se 55 mûst a vytváﬁí metropoli
a respektuje principy subsidiarity. To
znamená, Ïe v pﬁípadû striktnû lokálních projektÛ je její aplikace dobrovolná. Ov‰em na druhé stranû platí, Ïe
projekty v rámci metropolitní oblasti ji
aplikují automaticky v tûch oblastech,
které jsou v pravomoci Velkého
Lyonu. To platí pro územní rozvoj,
dopravu, bydlení a Ïivotní prostﬁedí.
Jaké jsou hlavní problémy pﬁi uplatÀování tohoto principu?
Máme dva hlavní cíle, podpoﬁit zapojení obãanÛ do veﬁejn˘ch záleÏitostí
a rozvinout veﬁejnou debatu v rámci
metropolitní oblasti. To znamená, Ïe
pﬁidáváme ke klasickému modelu
zastupitelské demokracie dva dal‰í
aspekty. To by nám mûlo dopomoci
k naplnûní následujících cílÛ:
uãinit aktivity veﬁejného sektoru
srozumitelnûj‰ími a transparentnûj‰ími. Znamená to vytvoﬁit lépe informovanou veﬁejnost.
zefektivnit aktivity veﬁejného sektoru. Charta vyjadﬁuje pﬁesvûdãení, Ïe
zapojení obãanÛ do Ïivota mûsta

a metropolitních projektÛ povede
k vylep‰en˘m projektÛm, které budou
lépe vyhovovat potﬁebám lidí.
podpoﬁit inovace a otevﬁít se nov˘m
my‰lenkám. Úãast obãanÛ mÛÏe pﬁispût ke kreativnûj‰ím akcím veﬁejného
sektoru tím, Ïe instituce budou v kontaktu s nov˘m dûním v oblasti sociálních a ekonomick˘ch inovací.
obnovit status politikÛ. Politikové souhlasí s debatami o projektech, ale pokud
budou ochotni pﬁijmout urãité riziko,
zv˘‰í to jejich kredit v oãích obãanÛ.
Jak˘ je souãasn˘ stav projektu?
Pilotní projekt, kter˘ jsme pouÏili
a o kterém jsme podrobnû debatovali, nám ukazuje, Ïe tato metoda
pomohla politikÛm pﬁi jejich rozhodování, v˘voji projektÛ a prospûla také
obãanÛm. Je vÏdy tûÏké pﬁesnû rozli‰it,
které úspûchy mÛÏeme pﬁipsat na
vrub konsultací, práci departmentÛ
Velkého Lyonu apod. Ov‰em jedno
víme s jistotou, Ïe v˘sledkem byl jin˘
typ projektÛ, neÏ jaké jsme znali dﬁíve.
Nové projekty jsou kombinací potﬁeb
vyjádﬁen˘ch obãany, tvÛrãích nápadÛ
projektantÛ a arbitráÏe politikÛ.
Jakmile jsou zapojeni obãané, pomÛÏe
jim to k pochopení komplexního pﬁístupu k projektÛm a opro‰tûní se od
nûkter˘ch oãekávání. To znamená, Ïe
se mohou od úzce osobního názoru
posunout k hodnocení z hlediska celku.
U tvÛrcÛ projektu jde o postupn˘

Tým Interactu Lyon:
chooge@grandlyon.org
cpons@grandlyon.org
odile.bouilleret@cnfpt.fr

frossero@grandlyon.org
healy@entpe.fr

posun od ãistû technicistních vizí
k posuzování ‰ir‰ích souvislostí, jak
bude projekt vyuÏíván a kde bude realizován.
Z hlediska rozhodovacích procesÛ to
znamená, Ïe politik si musí pﬁipravit
lep‰í argumenty a to znamená, Ïe
dûlá kvalifikovanûj‰í rozhodnutí. KdyÏ
se objeví nûjaké kontroverse, mÛÏe si
udûlat jasnûj‰í obrázek o celé vûci
a tak se dobrat k lep‰ímu ﬁe‰ení.
Souãasnû v‰ak konsultaãní procesy
nejsou nûãím, co bychom lidem nutili. Tento proces si vyÏaduje jist˘ ãas,
aby ho pﬁijala urãitá ãást politikÛ,
odborníkÛ z departmentÛ a obyvatel.
KaÏd˘ se uãí, jak˘m zpÛsobem b˘t
ãinn˘ ve veﬁejném sektoru. Tento proces jde ruku v ruce s profesionalizací,
s vylep‰ováním nástrojÛ a metod
potﬁebn˘ch k vytvoﬁení dialogu a ﬁízení integrální ãásti jakéhokoli projektu.
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