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WANEMI DOSTALO STOPKU!
KRAJ ZRUŠIL STANOVISKO M Ú ZÁB EH PRO WANEMI Z D VODU NEZÁKONNOSTI!

Záb eh - Ob anské sdružení Za zdravý Ráje ek (OSZZR) napadlo stanovisko odboru
rozvoje M sta Záb eh, že zám r Wanemi je v souladu se ZÁVAZNÝM územním plánem

sta Záb eha a Krajský ú ad Olomouckého kraje (KÚ OLK) vydal VÝZVU KE
ZRUŠENÍ tohoto stanoviska k územnímu ízení Wanemi z d vodu nezákonnosti.

Odp rci zám ru Wanemi od po átku tvrdí, že je tento zám r V ROZPORU se strategickými
dokumenty rozvoje m sta i celého záb ežského mikroregionu a se závazným územním
plánem M sta Záb eha. Nyní jim dal KÚ OLK za pravdu!

sto prost ednictvím svého odboru rozvoje vydalo pro územní ízení tenden  nepravdivé
stanovisko, ve kterém tvrdí, že tento zám r je v souladu s územním plánem m sta.
Stanovisko orgánu územního plánování je ale v zásadním rozporu se skute ností, že územní
plán m sta Záb eha závazn  ur uje výškovou regulaci zástavby v dané lokalit  (max 18m).
Tento výškový regulativ není respektován a je zásadním zp sobem p ekra ován v tšinou
navrhovaných stavebních objekt  zám ru Wanemi. T žko uv it, že by Odbor rozvoje M Ú
Záb eh své nezákonné stanovisko vydal neúmysln i z neznalosti územního plánu, nebo
na tento zásadní rozpor odp rci zám ru od po átku upozor ují! Bohužel se ale potvrzuje
skute nost, že odpov dní ú edníci našeho m sta se drží p ísloví „koho chleba jíš, toho píse
zpívej“ a „jdou na ruku“ Rad  m sta a „prowanemákovské“ v tšin  v zastupitelstvu. V tšinu
našich radních a zastupitel  má totiž Wanemi již „zpracovánu“ k obrazu svému a ti pak
„tancují, jak Wanemi píská“. Celá anabáze s nepravdivými podklady pro územní ízení jen
potvrzuje, jak se obecn  postupuje u velkých investi ních zám : Pokud se investorovi
poda í „zpracovat ke svému obrazu“ politickou reprezentaci m sta, není problém sem tam
obejít i n jaký ten zákon a doufat, že si „neúmyslného pochybení odpov dného ú edníka“ ve
správních ízeních nikdo nevšimne a že se naplní p ísloví: „Kde není žalobce, není ani
soudce!“. „Žalobce“ se však tentokrát našt stí našel a „Soudce“ našt stí po právu
rozhodl!

KÚ OLK vyzval M Ú Záb eh, aby do 30 dn  zrušil své opat ení z d vodu NEZÁKONNOSTI!
Z výzvy KÚ OLK vyplývá, že stanovisko orgánu územního plánování M sta Záb eh je
neplatné a na zám r Wanemi NELZE VYDAT ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, nebo  by tím byl
porušen závazný územní plán m sta Záb eha!

Podrobn  jsme prostudovali mnohasetstránkovou spisovou dokumentaci a ve správních
ízeních jsme podali velké množství zásadních podn  a p ipomínek. Usilovná mraven í

práce slavila úsp ch! Ukazuje se, že NAŠE PRÁCE MÁ SMYSL A OBRANA ZÁKON  JE
INNÁ! D kujeme všem podporovatel m obrany domova zdravého Záb ežska!

Podrobnosti jak nám m žete pomoci i kopii originálního dokumentu s Výzvou KÚ OLK
naleznete na internetové adrese http://rajecek-zabreh.cz.

Sdružení Za zdravý Ráje ek

KRAJ ZRUŠIL STANOVISKO M Ú Záb eh pro Wanemi Z D VODU NEZÁKONNOSTI!

ZÁM R Wanemi JE NESLU ITELNÝ S ÚZEMNÍM PLÁNEM!

Ú Záb eh PORUŠIL ZÁKON - STANOVISKO PRO Wanemi JE NEZÁKONNÉ!
Wanemi NEM ŽE ZÍSKAT POVOLENÍ!
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