Žádost č. INFO 26/2016 – Výbor pro národnostní menšiny dle § 117 zákona o
obcích
Informace poskytla:

25.10.2016 Ing. Dana Konečná, odbor občanskosprávní

Zveřejněno dne:

04.11.2016

Předmět žádosti:
Informace:
1) byl ve Vaší obci zřízen výbor pro národnostní menšiny dle § 117 zákona o obcích,
v kladném případě žádáme o sdělení zda:
a) spolky zastupující zájmy polské menšiny delegovaly do tohoto výboru své
zástupce, v kladném případě žádáme o zaslání kopie této delegace a sdělení,
zda se tito stali členy výboru, a pokud se členy výboru nestali, co je toho
důvodem,
b) nejméně polovinu členů tohoto výboru tvoří příslušníci národnostních menšin,
a jméno a příjmení předsedy výboru s jeho kontaktními údaji (telefon, e-mail)
a seznamem členů výboru,
2) zástupci polské národnostní menšiny požádali dle § 29 zákona o obcích Vaší obec
o to, aby se ve Vaší obci název obce, její části, názvy ulic a jiných veřejných
prostranství, označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků
uváděly rovněž v polském jazyce,
v kladném případě žádáme o zaslání
- kopie příslušné žádosti a sdělení, zda bylo žádosti vyhověno a v jakém
rozsahu (uveďte prosím přesně jaké názvy jsou na území Vaší obce uváděny
rovněž v polském jazyce), a v případě, že z nějaké části vyhověno nebylo,
žádáme o sdělení, co je toho důvodem,
3) Vaše obec umožňuje provádět občanský sňatek v polském jazyce, případně
částečně v polském jazyce, kolik se takovýchto obřadů konalo ve Vaší obci za
posledních 5 let, a v případě provádění česko-polských sňatků, jak přesně takovýto
dvojjazyčný obřad probíhá,
4) je kronika Vaší obce vedena
- pouze v jazyce českém,
- v jazyce českém, ale obsahuje i příspěvky v polském jazyce,
- dvojjazyčně, v jazyce českém i polském.

Poskytnuté informace:
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace bylo žadateli sděleno následující:
„Ad 1)
Ve městě Český Těšín byl zřízen výbor pro národnostní menšiny usnesením Zastupitelstva
města Český Těšín č. 8/1.ZM ze dne 24.11.2014 v počtu 11 členů. Stejným usnesením bylo
jmenováno 10 členů a předseda, čímž byl plně obsazen.
•

Do doby konání tohoto zasedání zastupitelstva byly městu doručeny tyto delegace spolků
zastupující zájmy polské menšiny:

•
•
•

Kongres Poláků v ČR – delegován Mgr. Dariusz Branny
Kongres Poláků v ČR – delegována Mgr. Małgorzata Rakowska
Místní skupina PZKO – Č.T. - Centrum – delegován Mgr. Dariusz Branny

Všichni takto delegovaní byli zvoleni. Kopie delegací tvoří přílohu č. 1 – 3 tohoto dopisu.
•

Žádný orgán veřejné správy nevede v souladu s ust. §4 zákona č. 273/2001 Sb., o právech
příslušníků národnostních menšin, evidenci příslušníků národnostních menšin. I přesto máme za
to, že příslušníci národnostních menšin tvoří minimálně polovinu členů VpNM. Vycházíme přitom
z obecně známých aktivit členů v různých spolcích zastupujících zájmy národnostních menšin.
Aktuální obsazení VpNM je uvedeno na webových stránkách města:
http://www.tesin.cz/mesto-cesky-tesin/zastupitelstvo-a-rada-mesta/vybory-zm/
Kontakt na předsedu je: Mgr. Tomasz Pustówka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Ad 2)

Zástupci polské národnostní menšiny požádali dne 19.07.2006 dle § 29 zákona o obcích o
zavedení dvojjazyčných místních názvů (kopii žádosti zasíláme v příloze č. 4). Výbor pro
národnostní menšiny svým usnesením č. 2/2006 ze dne 31.08.2006 tuto žádost doporučil
k realizaci. V letech 2007 – 2012 došlo k etapovitému zavádění dvojjazyčních místních názvů
v našem městě. Dvojjazyčně byly označeny
•

veškeré ulice a veřejná prostranství (realizace 2007 – 2012), seznam ulic je uveden na webových
stránkách města http://www.tesin.cz/mesto-cesky-tesin/o-meste/seznam-ulic-cesky-i-polsky/
• názvy obce a místních částí na dopravních značkách „začátek obce“ a „konec obce“ (realizace
2012),
• název úřadu na budově radnice a detašovaných pracovišť Městského úřadu Český Těšín (realizace
2007) a tabulka s úředními hodinami
• orientační tabule v budově Městského úřadu Český Těšín a na jeho detašovaných pracovištích.

Nad rámec žádosti byly ve více jazycích (včetně polského) instalovány uvítací tabule na
příjezdových komunikacích do města Český Těšín (realizace 2013).
České dráhy v rámci modernizace železničního koridoru dvojjazyčně označily nástupiště na vlakovém
nádraží v Českém Těšíně.

Ad 3)
Na provádění občanských sňatků pouze v polském jazyce existují různé právní názory, na
úrovni ministerstva převažuje názor, že provést občanský sňatek pouze v polském jazyce
česká legislativa neumožňuje.
Respektujeme přání snoubenců, a pokud chtějí, aby na jejich obřadu zazněla polština, přijali
jsme následující řešení, které vyhovuje české legislativě i metodickému výkladu Ministerstva
vnitra České republiky, a současně naplňuje požadavek snoubenců na dvojjazyčnost:
•

oddávající je osobou znalou polského jazyka (např. Mgr. Jan Branný, který je současně
tlumočníkem do jazyka polského),

•

matrikářka představí snoubence oddávajícímu v českém jazyce a v českém jazyce
zrekapituluje i ustanovení občanského zákoníku, která snoubenci musí naplnit pro vznik
manželství,

•

následně oddávající matrikářčino úvodní slovo zrekapituluje v polském jazyce a ujme se
slavnostního projevu, který je celý v polském jazyce,

•

prohlášení snoubenců o tom, že vstupují do manželství (zákonná podmínka, která musí být
splněna pro vznik manželství a pro niž je vyžadován striktně český jazyk), je oddávajícím
pronesena v obou jazycích (nejprve česky a poté polsky),

•

následující ceremonie (výměna prstenů, podpisy, gratulace) jsou již vykonány pouze
v polském jazyce.

O sňatcích prováděných dvojjazyčně nevedeme evidenci, lze však odhadnout, že za
posledních pět let jich na našem úřadě bylo cca pět.
Ad 4)
Kronika našeho města je dle sdělení odboru školství a kultury MěÚ Český Těšín vedena
v českém jazyce, obsahuje však i příspěvky v polském jazyce.

Na závěr uvádíme, že na základě rozboru zápisů z Výborů pro národnostní menšiny
konaných v tomto volebním období není zřejmé, že by výbor potažmo orgány města
v současné době řešily nějakou problematickou oblast týkající se národnostní menšiny.”

