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DOMOV

ROMAN SIKORA
Další klacek na ob anskou spole nost
Nevelké severomoravské m sto se v t chto m sících stalo lakmusovým papírkem
na cest  k budování ob anské spole nosti. Respektive na cest  k jejímu
potla ování.

Krajský soud v Ostrav  nedávno rozhodl, že ob ané Záb ehu nemají v referendu
právo vyjád it se ke stavb  papírny a teplárny nedaleko svých domov . Není na tom
vlastn  nic p ekvapujícího. Ob ané eské republiky vesm s mají na referenda
všeho druhu právo pramalé. Jediná referenda, která se setkávají u eských vládních

edstavitel  s nadšeným ohlasem, jsou totiž ta, která se konají v Irsku. Jen t m je
nutno naslouchat a jen ta je nutno brát vážn . Referenda na území našeho státu se
bu  nekonají v bec, anebo když už se konají, nejsou vlastn  závazná. Nehled  ani
k tomu, že výsledek referenda je ze zákona platný pouze v tom p ípad , že se k

mu dostaví nemalé procento voli . Že senátní a regionální kandidáti bývají do
svých funkcí v této republice voleni mnohdy sm šnými procenty zú astn ných
ob an , nechává naši politickou elitu v pragmatickém klidu. Toto hlasování je
platné za všech okolností. Referenda jen za n kterých. A nyní se dozvídáme, že na

která referenda ob ané nemají v bec právo ze zákona. V takové zemi bude i do
budoucna jist  radost žít. Jaká to úleva t eba pro zastánce amerického radaru.
Vždy  i za n  by nakonec mohl jednozna  rozhodnout soud.

Takto bude vypadat panoráma papírny s teplárnou ve sm ru od obce Leština.

Ve trnáctitisícovém Záb ehu podepsalo petici za referendum proti prodeji
pozemk  na stavbu papírny a teplárny firmy Wanemi ty i tisíce lidí, což je jist
více než deset procent. Na ež se místní obecní ú ad rozhodl, že referendum
neuspo ádá. A to z d vodu, že p ece nem že porušit smlouvu se spole ností
Wanemi, kterou krátce p ed volbami v roce 2006 narychlo, na posledním zasedání

ed vypršením mandátu odsouhlasilo t ináct ve svých funkcích kon ících
zastupitel , a to v podob  smlouvy o smlouv  budoucí, tedy smlouvy, která
spole nosti Wanemi slibovala, že do t í let s ní bude uzav ena skute ná kupní
smlouva na pozemky. To bylo sp chu. A na to, aby se n kdo zeptal ob an , co si o
celé v ci myslí, nebyl as už v bec. Nakonec, kdo je tenkrát k tomuto rozhodnutí
pot eboval, když si u koryt kon ící vrchnost bohat  vysta ila sama?

Ob ané svou radnici nakonec zažalovali, protože došli k pom rn  správnému
názoru, že na referendum mají ústavní právo. Jenže Monika Javorová z ostravského
krajského soudu má na to názor jiný. Vít zstvím odp rc  staveb by totiž m sto bylo

inuceno k protiprávnímu jednání a za takovýchto podmínek se referendum konat
nesmí. Firma Wanemi by byla poškozena a úhradu by požadovala od m sta. A
údajn  by ástka p esáhla rozpo tové možnosti Záb ehu.

Firma Wanemi, stejn  jako málokterá jiná firma, jist  není nijak
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zainteresována na obohacování ob anského života eské spole nosti, nebo  v jejím
ípad  jde p edevším o zisk. Proto se také obrátila na policii s podez ením, že

aktivity jejích odp rc  jsou trestným inem poškozování cizích práv a ší ení
poplašné zprávy. Možná že by zástupci ob an  m li reagovat protitahem a p kn
proklepnout bankovní ú ty m stských zastupitel  a obzvláš  t ch, kte í smlouvu
svého asu tak hekticky odhlasovali. I když takové dob e placené místo ve správní
rad , i jiné odm ny v mén  prokazatelných naturáliích, taky nejsou úpln  k
zahození.

Že názorem ob an  pohrdají jimi volení a placení zastupitelé, na to jsme už
také zvyklí, p inejmenším od dob normalizace. V prvé ad  se radnice pokusila
angažované ob any, jak je u nás dobrým zvykem, utahat. Otázka referenda p išla
na po ad jednání zastupitelstva až v samotném záv ru, tedy p ed p lnocí. Pak bylo
konstatováno, že „rada návrh referenda zastupitelstvu nep edloží, protože jsou v

m podle jejího názoru nedostatky. Nap íklad není jasn  položena navrhovaná
otázka. Nejsou v ní p esn  ozna eny pozemky.“ Jen pro informaci, navrhovaná
otázka referenda p esn  byla: „Souhlasíte s tím, aby m sto Záb eh prodalo svoje
pozemky za ú elem vybudování energetického zdroje a papírny podle zám ru firmy
Wanemi CZ, a.s.?“ No a nakonec, tak ka v hodin  dvanácté p isp chala radním na
pomoc soudkyn  z Ostravy. Zákonnost chvatných rozhodnutí prosp chá  totiž v
této zemi stojí nad zájmy ob anské spole nosti. Našt stí stojí ješt  nad zákonností
radních, soudky  a komer ních subjekt  zákony ústavní. P íznivci referenda tedy
ženou celou kauzu k Ústavnímu soudu. Uvidíme. V každém p ípad  se po
rozhodnutí ostravského Krajského soudu rýsují pro místní zastupitele skv lé
perspektivy. Vypadá to, že jim jejich spoluob ané už kone  p estanou reptáním a
referendy komplikovat život. Sta í vždy jen rychle sepsat smlouvu o smlouv
budoucí a pak už se jen vymlouvat, že referendum bude porušením zákona. A to
byste, milí spoluob ané, cht li, aby vaše obec p išla pro nedodržování smluv na
buben?
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