Všímavý a zákona dbalý občan v Pastvinách
Je jistě potěšující, že jsou mezi námi i tací, kterým není okolí lhostejné. Mnohdy se díky nim podaří
problém vyřešit hned v zárodku. Sledují dění kolem sebe, tak jak je v dnešní době běžné i
prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Vzdálenost od místa události již v dnešní době prakticky
nehraje roli, prostřednictvím mobilu, tabletu, počítače se bez problémů lze přenést o stovky
kilometrů a řešit, komentovat, připomínkovat cokoli. Zároveň je běžné, že se na internetu objevená
informace, video, fotografie, aniž je ověřena autentičnost, pravdivost a bližší okolnosti, přeposílá
(sdílí) dál, někdy i s doplněným (domyšleným) komentářem. Všiml jsem si při čtení některých
komentářů a názorů, že díky internetu v našem státě přibývají odborníci na všechno.
Rozhodně nikomu nechci upírat základní lidská práva, zejména právo na informace a svobodu slova.
Při využívání svých práv by však každý měl zvážit, zda sám svým počínáním neporušuje zákon, nebo
práva jiných. Je vhodné si zjistit, zda jsou informace, prezentované a šířené dál, ověřené. Křivé
nařčení, neúplné a neověřené informace, nekontrolovaně šířené po síti, mohou velice ublížit. Pokud
uživatel sociální sítě někoho jmenuje a uvádí ho v souvislosti s nějakým protiprávním jednáním bez
důkazů, porušuje zákon.
Problémem může být i nevhodně zvolený způsob šíření informace. V pondělí 10.8. jsem řešil
odstranění většího množství plakátů rozmístěných po obci, upozorňujících na protiprávní jednání
konkrétní osoby. Zaměstnanci obce museli odstranit tyto letáky přichycené lepící páskou ze sloupů,
plotů, kontejnerů, čekáren, laviček, apod. Všímavý a zákona dbalý občan by měl vědět, že k příjmu
oznámení o možném protiprávním jednání, je v naší demokratické společnosti příslušná policie,
případně jiné kompetentní orgány. Nesmyslným rozmístěním letáků a upatláním předmětů od lepící
pásky se Všímavý a zákona dbalý občan dopustil protiprávního jednání v oblasti životního prostředí,
poškodil obecní i jiný majetek, znečistil veřejné prostranství a porušil ustanovení Obecně závazné
vyhlášky č. 6/2013 která upravuje výlep plakátů v obci. Škoda že se nepodepsal, mohl jsem podat
oznámení na policii.
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