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Aktuáln .cz
Lidé bojují se zastupiteli. O referendu rozhodne soud
18:35 | 10.10.2008Lenka Smy ková

Záb ežští cht jí k urnám.
Zastupitelé je tam nepustili.
Rozhodne z ejm až soud.
Autor: Ludvík Hradílek
Záb eh - Lidé ze Záb ehu žalují u soudu své zastupitele.
Ti totiž znemožnili uskute

ní místního referenda o prodeji pozemk firm Wanemi CZ, která chce ve m st stav t ob í papírnu.

Nezabránilo jim v tom ani to, že se pod petici za jeho uspo ádání podepsaly více než t i tisíce obyvatel patnáctitisícového m sta.
ípravný výbor to považuje za podraz voli a zesm šn ní ob an místními politiky. "Hlasování o referendu se stalo fraškou. Bylo tajné. Když pro nás
kon ilo neúsp chem, n kte í referendu naklon ní zastupitelé se tak naštvali, že už nechávali odhlasovat prohlášení, že m sto Záb eh si váží svých
voli ," popsal náladu ve m st Petr Wolf z p ípravného výboru.

te více
Radní v Záb ehu odmítli referendum tisíc m navzdory
Ve ejná korupce: Strpíte továrnu, dáme vám milion
Ob í papírna dostala zelenou. Odp rci se nevzdávají

Zastupitelé se bojí pokuty
Podle zastupitel , kte í hlasovali proti referendu, ovšem nejde o výsm ch ob an m, ale o dodržení smlouvy s investorem.
Wanemi CZ má totiž s m stem uzav enou smlouvu o smlouv budoucí o prodeji m stských pozemk . A kdyby ji m sto
vypov lo, platilo by prý smluvní pokutu.
"V li ob an nelze stav t nad zákon. Není to neúcta k lidem, ale úcta k uzav eným smlouvám," tvrdil nap íklad na zasedání
zastupitelstva zastupitel Martin Paclík z ODS.
Zastánci referenda jsou ale p esv eni, že m stu žádné pokuty od Wanemi nehrozí. Peti ní výbor do konce íjna podá ke
správnímu soudu žalobu na vyhlášení místního referenda. Je to poslední možnost, jak ho uspo ádat. Pokud soud rozhodne ve
prosp ch žalobc , m stský ú ad bude muset referendum vyhlásit.

Obstrukce zastupitel ? V esku obvyklé
Soud bude posuzovat t i náležitosti. Zda je návrh na vyhlášení referenda bezvadný, jestli se pod petici na vyhlášení referenda podepsal dostatek ob an a
zda je otázka do referenda p ípustná.
"Všechny tyto náležitosti dle mého právního názoru návrh rozhodn spl uje," prohlásil advokát p ípravného výboru Lud k Šikola.
Situace, kdy zastupitelé neodhlasují vyhlášení referenda, podle n j není v eských podmínkách neobvyklá. "Pokud p ijde k referendu dostatek voli ,
stává se jeho výsledek závazným. A to se zastupitel m nehodí," íká Šikola.
A práv pro tyto p ípady existuje možnost obrátit se na soud, který m že rozhodnutí zastupitel zvrátit. O referendech p itom soudy nerozhodují asto.
Nap íklad na jihomoravském krajském soudu eší takovou záležitost p ibližn jen jednou do roka.

O referendu už pot etí. A naposledy?
Továrna na výrobu vlnité lepenky firmy Wanemi je jedním z nejv tších investi ních projekt v Olomouckém kraji. Má p ijít na šest miliard korun a
vyprodukovat polovinu ro ní spot eby lepenky v esku recyklací papíru.

Vizualizace papírny v Záb ehu
Autor: Wanemi
Zám r na její výstavbu schválilo m stské zastupitelstvo v roce 2006 t sn p ed koncem svého volebního období.
Nové zastupitelstvo odhlasovalo vypsání referenda. Neshodlo se ale na datu jeho konání. Referendum se nekonalo, a tak jej podruhé iniciovali sami
ob ané. Rada návrh nejprve necht la v bec "pustit" na hlasování zastupitelstva. Pak jí nezbylo, než to ud lat, i když s výhradami k údajným pochybením
v návrhu.
Zastupitelé v pom ru 13:8 referendum odmítli. Pot etí a z ejm naposledy o n m tedy bude rozhodovat soud.

