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Vyhledat

St eda 22.10.2008 - Svátek má Sabina

Wanemi vytáhla t žký kalibr
12.12.2007
ZÁB EH
Spole nost Wanemi, která chce v Záb eze postavit papírnu a energetický zdroj, už
má dost t ch, co jí hází klacky pod nohy a rozhodla se proti nim posílit své ady.
Spojila se s advokátní kancelá í Mariána alfy, prvního p edsedy eskoslovenské
vlády po listopadu 1989.
V uplynulých dnech dostali všichni zastupitelé a celé vedení Záb eha dopis od
advokátní kancelá e alfa, Bartošík a partne i. V souvislosti s referendem, v n mž
se mají ob ané vyjád it, zda továrnu Wanemi ve m st cht jí nebo ne, jsou záb ežští
initelé upozor ováni na to, že s Wanemi už loni v íjnu uzav eli smlouvu o budoucím
prodeji pozemk a nebude tak lehké se z ní vykroutit. ...Je p inejmenším zarážející,
že podn t ke konání místního referenda o zám ru spole nosti Wanemi nevzešel ze
strany ob an , ale zastupitel m sta … s ohledem na výše uvedené skute nosti
považujeme za nutné upozornit, že porušením uvedených závazk ze smlouvy se
sto Záb eh vystavuje riziku uplatn ní sankcí a samoz ejm také riziku, že proti
mu bude uplatn n p ípadný nárok na náhradu vzniklé škody, píše mimo jiné
stu advokát Vojt ch Novotný, jeden z pracovník kancelá e alfa, Bartošík a
partne i.
Kancelá upozor uje, že ve Smlouv o uzav ení budoucí kupní smlouvy ze dne 12.
íjna 2006 se Záb eh zavazuje neu init žádné právní úkony znemož ující nebo
ohrožující uzav ení smlouvy, poskytnout budoucímu kupujícímu maximální sou innost
a zajistit na vlastní náklady vybudování inženýrských sítí v pr myslové zón . Pokud
toho nebude schopno, p ejde tato poslední povinnost na kupujícího. Jednání
kterých len zastupitelstva, kterými je dáván podn t k místnímu referendu, které
by mohlo znemožnit realizaci projektu, …, rozhodn nelze považovat za poskytnutí
maximální sou innosti p i realizaci projektu, dodal v dopise Vojt ch Novotný a
zd raznil, že zm ny p vodn uzav ené smlouvy jsou možné, ale až po projednání
ob ma stranami, s tím, že pokud o nich m sto uvažuje, musí nejprve i s vysv tlením
uv domit právní kancelá alfa, Bartošík a partne i.
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Není to nic jiného, než bohapusté zastrašování zastupitel . Myslí si, že se m sto
lekne, když uvidí, že mu vyhrožuje alfa. Muselo to stát p kný balík, nechat se
zastupovat takovou advokátní spole ností, okomentoval nejnov jší vývoj v boji o
papírnu Vilibald Žalio, který už delší dobu ve ejn zám r Wanemi kritizuje. Vyjád ení
starosty Záb eha Zde ka Kolá e se Týdnu v pond lí ráno bohužel nepoda ilo zajistit,
jisté však je to, že o vypsání referenda budou zastupitelé rozhodovat ve st edu 12.
prosince v sále kina Retro. (alx)
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