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Aktuáln .cz
Radní v Záb ehu odmítli referendum tisíc m navzdory
13:15 | 30.9.2008Lenka Smy ková

Plánovaná papírna v Záb ehu
Zdroj: Aktuáln .cz
Záb eh - Boj o stavbu ob í papírny v Záb ehu se vyost il. Proti sob už nestojí jen investor a obyvatelé Záb ehu, do války se zapojila také radnice.
Radní se však nepostavili za své voli e, naopak. Alespo podle odp rc papírny jde radnice na ruku investorské firm Wanemi CZ.
estože odp rci papírny nasbírali v patnáctitisícovém m st tém
rada po ádání plebiscitu znemožnila.

ty i tisíce podpis pod petici za vyhlášení místního referenda o zám ru Wanemi,

Podle aktivist se radní investorskou firmou nechají vydírat.

Podruhé zma ené referendum
Aktivisté si po shromážd ní podpis mysleli, že mají vyhráno. Nezbývalo než návrh na uspo ádání referenda p inést m stským ú edník m a ekat, až se
dostane k hlasování do zastupitelstva.
edníci skute

uznali, že návrh je bezvadný. Ze zákona už tak radní m li jen návrh p edložit na jednání nejbližšího zastupitelstva.

Papírna v Záb ehu
Jeden 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.
Zám r schválilo m stské zastupitelstvo v roce 2006 t sn p ed koncem svého volebního období.
Nové zastupitelstvo odhlasovalo vypsání referenda.
Referendum se nekonalo.
Plebiscit te požadují sami ob ané. Mají ty i tisíce podpis .
Proti stavb aktivn vystupuje sdružení Za zdravý Ráje ek a nov i Záb ežští patrioti.
Vadí jim množství oxidu uhli itého uvoln ného p i získávání energie. Továrna by ji m la získávat spalováním biomasy.
Lidem vadí také p edpokládaný nár st kamionové dopravy.
Jenže k p ekvapení iniciátor referenda se rada zachovala jinak. V tšina radních odhlasovala, že návrh bezvadný není, a vyžádala si dopln ní nedostatk .
"Nedostatky, které radní shledali, jsou výmyslem právník Wanemi. Navíc rada k tomu v bec nem la kompetenci. Te už jsme p esv
jde Wanemi na ruku," tvrdí Petr Wolf ze sdružení Za zdravý Ráje ek, které proti papírn vystupuje od dubna 2007.

eni, že m sto

Pro radní d
ovali právník m Wanemi více než vlastním ú edník m? "V rad je nás sedm. Každý se rozhodoval sám za sebe, já osobn jsem
zastupitelstvu zám r referenda p edložit cht l," íká starosta Zden k Kolá .
Kdo z radních hlasoval proti rozhodnutí záb ežských ú edník a pro , ale starosta sd lit necht l. "Jednání rady je tajné," uvedl.

Právník: Rada p ekro ila zákon
Podle Pavla Douchy z Ekologického právního servisu rada svým jednáním p ekro ila své zákonné možnosti.
"Podle zákona o místním referendu na mín ní rady v bec nezáleží. Je zvláštní, že p es souhlasné stanovisko m stského ú adu se rada p iklonila k
právnímu názoru Wanemi," íká Doucha.
Postup radních podle n j zavání tím, že nahrávají Wanemi, místo aby zastupovali své voli e. "Tady se hraje o as. Jestliže m sto po ádání referenda
oddaluje, hraje Wanemi na ruku," upozornil Doucha.
te více: Ve ejná korupce: Strpíte továrnu, dáme vám milion
Spor o referendum se vyhrotil na st ede ním jednání zastupitelstva. A trval dlouho do noci. Starosta Kolá nakonec uvedl, že si nechá bezvadnost návrhu
znovu ov it a ješt jednou jej projedná rada m sta.
V úterý Kolá pro Aktuáln .cz potvrdil, že ú edníci m stského ú adu trvají na tom, že návrh na uspo ádání referenda je bezchybný. Obstrukce tak byly
zcela zbyte né.

Nechá se m sto vydírat?
"M sto se jednozna
nechá vydírat firmou," je p esv en aktivista Wolf. "Už když poprvé cht li sami zastupitelé po ádat referendum, všem jim na
soukromé adresy p išly dopisy, že je Wanemi požene k osobní zodpov dnosti."
Po obdržení "výstražných dopis " se pak politici neshodli na datu referenda. Letos v únoru od zám ru vypsat referendum ustoupili úpln .
Proto te s návrhem p išli sami ob ané - a vývoj byl podobný: Na leny p ípravného výboru referenda firma podala trestní oznámení pro pomluvu.
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Sout ž o Porsche s X-Trade Brokers od 15.zá í
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