Rubrika: Šumperský a jesenický deník - Moje Šumpersko

Záb eh: referendum bude
Záb eh - Lidové hlasování, v n mž obyvatelé Záb ehu rozhodnou, zda m sto prodá firm Wanemi pozemky na stavbu
papírny a teplárny, se konat bude. P ípravný výbor, který sebral t i a p l tisíce podpis a 9. zá í doru il návrh na radnici,
dosáhne svého cíle.
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Termín referenda zastupitelstvo p esto na jednání ve st edu nevyhlásilo. Takový je výsledek t íhodinové a velmi vypjaté názorové bitvy, do níž
se zapojili i právníci firmy Wanemi a ob anských sdružení, která proti jejímu zám ru bojují.
te: Referendum chce každý pátý Záb ežan
ty i radní na mimo ádném pond lním zasedání rozhodli, že rada návrh referenda zastupitelstvu nep edloží, protože jsou v n m podle jejich
názoru nedostatky. Nap íklad není podle nich jasn položena navrhovaná otázka. Nejsou v ní p esn ozna eny pozemky,“ informoval
zastupitele radní Ji í erný (KS M).
mi ty mi radními jsou Zden k David, Pavel Zubík (oba nez.), Lubomír Sommer (KDU- SL) a Martin Paclík (ODS). Referendum je podle
nich nep ípustné i proto, že by mohlo stu uložit, aby porušilo smlouvu uzav enou p ed dv ma lety.
Ukázalo se ale, že rad posouzení návrhu referenda v bec nep ísluší. Návrh posuzuje jen obecní ú ad. Ten ho shledal v po ádku.
„Jakmile se ujistíme, že návrh je bezchybný znovu svolám radu a návrh projednáme,“ slíbil starosta Zden k Kolá (ODS). To už do p lnoci
chyb ly jen dv hodiny, takže sál zcela zapln ný p evážn p ívrženci referenda ekal na tento výsledek sedm hodin. Na za átku jednání totiž o
dva hlasy neprošel návrh, aby bylo téma p esunuto na za átek.
„Jejich cílem je odradit nás, abychom odešli, ale to se pletou. Vydržíme!“ ozývalo se v adách sedadel i mezi desítkami dalších lidí, kte í stáli i
sed li na schodech kina. Pískotem, nadávkami a posm šky mnozí provázeli slova zastupitel , kte í referendum odmítají jako porušení smlouvy s
Wanemi.
„Mám obavu z finan ního kolapsu m sta, kdybychom museli p i zma ení smlouvy platit nejen pokutu i škody, které by na nás firma mohla
vysoudit,“ ekl místostarosta Sommer a dodal, že sb ratelé podpis dávali lidem jednostranné a zavád jící informace.
V názoru, jaké d sledky pro m sto by mohlo referendové „ne“ mít, se p ítomní právníci, které starosta žádal o radu, zcela rozcházeli.
„Znamenalo by zm nu okolností, m sto by tedy nemuselo smlouvu dodržet, u soudu by m lo velkou šanci usp t,“ ekl právník Pavel Doucha,
kterého si najali odp rci zám ru.
Právník Wanemi Ji í Diensbier naopak tvrdil, že je jedno, odkud pokyn porušit smlouvu vyjde.
Douchu podpo ila advokátka Jana Hamplová. „Chápu nelehkou situaci zastupitel , ale m li by ob an m naslouchat, je to o odvaze,“ ekla a
ohromila sál názorem, že smlouva s Wanemi je podle ní kv li n kolika chybám neplatná. „Vyhlaste referendum a zárove podejte žalobu, aby
soud ur il platnost smlouvy. Myslím, že usp jete. A Wanemi podle m nemá šanci vysoudit škodu,“ ekla Hamplová. Nazna ila, že pokud tak
neu iní radnice, podají ur ovací žalobu ob ané.

O referendu, které tehdy navrhoval zastupitel Karel Crhonek ( SSD), jednalo zastupitelstvo už v únoru. Návrh však neprošel o jediný hlas.
Odp rci Wanemi tedy prosadili lidové hlasování jiným zp sobem.

