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Referendum k papírn  chce každý pátý Záb ežan
Záb eh - P es t i tisíce ob an  Záb ehu podpo ilo výzvu odp rc  zám ru firmy Wanemi pro vypsání referenda o prodeji

stských pozemk  této spole nosti. V arších se tak objevila jména více než p tiny obyvatel m sta.
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Podpisové listiny p ípravný výbor 9. zá í doru il m stskému ú adu a v sou asnosti je zkoumají jeho pracovníci. „B ží patnáctidenní lh ta, v níž
musí ú ad zkontrolovat, zda jsou spln ny všechny zákonné požadavky,“ informoval mluv í radnice Milan Kratochvíl.

Pokud budou spln ny všechny náležitosti, o materiálu bude jednat rada m sta a poté zastupitelstvo. Iniciáto i referenda doufají, že se jej poda í
vypsat sou asn  s termínem krajských a senátních voleb.

„Pokud bychom v tento termín nev ili, nestav li bychom na n m náš zám r. Snažíme se ušet it m stu náklady. Proto jsme velmi rychle shán li
podpisy. Sehnat t i tisíce podpis  b hem trnácti dní je podle mého mín ní v eské republice unikátní,“ ekl len p ípravného výboru Petr
Wolf.

Firma Wanemi na skupinu odp rc  papírny podala trestní oznámení pro podez ení ze spáchání trestného inu ší ení poplašné zprávy a
poškozování cizích práv. D vodem byly n které formulace v materiálech vyzývajících k referendu.

„Nejzávažn jší podle našeho mín ní je, že odp rci p sobí pomocí lží na základní hodnotu lidí, kterou je zdraví. Nelze nap íklad bez jakéhokoli
podkladu tvrdit, že se v Záb ehu zvedne po et respira ních chorob. Dalším rozm rem je, že rozdmychávají atmosféru, že se n co d je za
politického tlaku a na objednávku z nejvyšších politických míst,“ ekl mluv í spole nosti Petr Vintrocha.

Firm  se nelíbí také zp sob, jakým odp rci zám ru podpisy získávali. „Pokud by nesbírali podpisy v takové atmosfé e, aktivn  nezastavovali
lidi nap íklad p ed obchody, pod výzvu by se tolik lidí nepodepsalo,“ míní Vintrocha.

„Jsme p esv eni že jen hájíme jedno z nezadatelných lidských práv, právo na ochranu životního prost edí,“ komentoval podání žaloby Wolf.
„Chystáme se vystoupit na zastupitelstvu m sta. Budou zde p ítomni i hosté, kte í vyvrátí lži, které o nás Wanemi ší í,“ doplnil.

V Záb ehu p jde už o t etí pokus o vypsání referenda v tomto volebním období. První z nich vzešel v souvislosti s prodejem m stských byt ,
druhý vyvolaly práv  zám ry firmy Wanemi. V tomto p ípad  lidové hlasování zastupitelé neschválili rozdílem jediného hlasu.
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