
Vážené kolegyně a kolegové,
Vzhledem k tomu, že bych zde chtěl podrobně objasnit některé závažné
skutečnosti, žádám Vás, abyste mě věnovali patřičný časový prostor-děkuji
Vážení občané
S lítostí musím poznamenat, že takovouto účast  bychom si přáli na všech
veřejných Zasedáních našeho města a nejen pouze tehdy, když se jedná o nějaký
„velký problém“. Ale k věci:
Požádal jsem o revokaci usnesení ze dne 15.12.2005 o prodeji pozemku p.č. 652/62
v k.ú. Králova Dvora o výměře 1362 m2 společnosti Atlas Advertising Group s.r.o.
Praha proto, že se domnívám, že jsme tímto rozhodnutím vážně pochybili.Myslím,
že jsme byli vedeni především snahou pomoci firmě ATLAS a nevyhodnotili jsme
správně situaci ve vztahu k občanům v přilehlé obytné zástavbě
Vážené kolegyně, kolegové,občané
měl bych v prvé řadě hovořit o životním prostředí, neboť je to součást mého
mandátu-zmíním pouze tuto skutečnost-haly v kterých dnes podniká firma ATLAS
jsou původní tzv. TESCO domy, v kterých byly  ubytovny, později našly využití
jako sklady a byla v nich jednoduchá výroba – a dnes?-velké svařované celky ,
důsledkem prach, hluk, zápach. A co připravuje firma do budoucna?(zápis z valné
hromady)
-mohl bych hovořit o cestách v obytné zástavbě, které byly postaveny jako
přístupové cesty k obytným domům, jsou široké okolo 4m a určitě nebyly
projektovány pro vozidla o hmotnosti desítek tun(jsou pod nimi inženýrské sítě
plyn, elektřina,kanal.),a je na denním pořádku, že velké nákladní vozy  couvají
celou zástavbou, protože zkrátka neprojedou vedle zaparkovaných os. automobilů.
Chci se však zmínit především o dvou zásadních dokumentech:   
Tím prvním dokumentem je tzv. „Strategický plán rozvoje města Králův Dvůr“. Je
to dokument, který za odborného vedení vytvořil kolektiv složený ze zastupitelů
města, zaměstnanců státní správy a občanů. Dokument nevznikal snadno, bylo
třeba hodně vzájemného pochopení, aby vznikl přijatelný konsenzus a proto má
tento dokument značnou vypovídací hodnotu. Vytvořená vize rozvoje města je
vztahována do budoucnosti, přibližně k roku 2020. Je to dokument, který vypovídá
o tom, jakým způsobem by se měl ubírat vývoj v našem městě. Byly vytvořeny 4
přesně definované oblasti a na jejich základě pracovní skupiny, v jejich závěrech a
konstatování se mimo jiné říká:

-sociální oblast 01

-doprava 02

-životní prostředí 03

-úvodní slovo starosty 04



Opravdu si všichni velice přejeme, aby řízení města bylo systematické, aby zásadní
rozhodnutí vycházela vždy ze závazných dokumentů, abychom se vyvarovali
nahodilých rozhodnutí.

Druhým dokumentem je „Územní plán města Králova Dvora“
Zatímco první dokument má morální rozměr, ÚP je dokument ryze právního
charakteru- opírá se o celou řadu zákonů a prováděcích vyhlášek!!!!!!
Definice(pro ty z Vás, kteří nevědí, co se pod tímto označením skrývá)
Územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné,
případně podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní
regulaci území a vymezuje hranice zastavitelného území obce.

Mám kopii části ÚP, kde jsou obecně charakterizována jednotlivá území a
území v Karlově Huti „Na Louce“ je označeno jako „Smíšené využití území
městského typu“
-citace z konceptu ÚPO 05,06

Konceptem Územního plánu se v minulosti několikrát zabývalo zastupitelstvo a byl
veřejně projednáván ve smyslu stavebního zákona a platné vyhlášky , to znamená,
že všichni se mohli vyjádřit k danému území, i firma ATLAS-mohla požádat o
změnu ÚP, mohla požádat o rozšíření průmyslové zóny atd. Nic z toho se nestalo!!!
Je nutné říci zásadní věc: Již současné využití tohoto území firmou ATLAS je za
hranicí daného normativu. Jestliže někdo argumentuje, že firma svým
rozšiřováním vytvoří nová pracovní místa tak se jedná o naprosto falešnou a
nemístnou argumentaci. Tata firma prostě v této obytné zóně expandovat nesmí!!
ÚP tak jak je zpracován od arch.Koubka tuto variantu prostě nepřipouští! Územní
plán se nachází ve schvalovacím procesu, je po druhém připomínkovém řízení a
schválen Krajským úřadem.
Vážené dámy, vážení pánové,
Domnívám se, že již sám návrh na prodej pozemku, byl a je kontraproduktivní a
z toho důvodu měl být zamítnut již v první instanci tj. Radou města. Zastupitelstvo
o tomto návrhu vůbec nemělo jednat, protože jeho prodej odporuje přijatým
usnesením a dokumentům. Pokud bychom dnes přijali rozhodnutí, že nebudeme
revokovat původní usnesení, tj. že prodáme pozemek firmě Atlas, dopouštíme se
tím porušení předchozích usnesení a dáváme tak možnost poškozeným občanům
(Společenství vlastníků Bytů),  uplatnit stížnost na náš postup u Krajského úřadu
podle ustanovení Zákona o obcích §123 ve které se říká, že zastupitelstvo má
vždy postupovat v souladu se zákony, vyhláškami a případně předchozími
ustanoveními. Na druhé straně, pokud chce dnes někdo opravdu hlasovat proti
svým vlastním předchozím rozhodnutím, nabízí se mu jedinečná možnost.



V každém případě to ale bude nejen morální selhání, ale současně porušení
zákona.

Oba dokumenty byly vypracovány na základě zadání Obecního později M ěstského
úřadu v Králově Dvoře a je to zmíněno v usneseních, pro které jsme hlasovali My
zastupitelé. Oba dokumenty zatížili  městskou pokladnu značnou částkou(celková
částka přesahuje významně  milion Kč) a jsou to samozřejmě peníze i  občanů-
daňových poplatníků.
Vážené dámy, vážení pánové
Dovolím si poslední poznámku:
„mám v ruce usnesení z jednání Rady obce ze dne 15.1.2001
Položme si nyní otázku: proč obec odkupovala tyto pozemky?
Nám zastupitelům bylo sděleno že proto, aby pozemky byly využity i nadále
v souladu s jejich původním statutem, aby se zamezilo případným třetím osobám
zneužití těchto pozemků k jiným účelům
Vážené kolygě a kolegové,
s Vaším souhlasem bych v této chvíli udělil slovo pánům:
-exmístostarostovi p.Machartovi
-členu Rady p.ing Šulcovi
-členu Rady p.Pohankovi
kteří v této věci mohou podat svědectví
-podotýkám, že se jedná o složení Rady obce v předchozím volebním období
a prosím je o krátký komentář!

Ve svém závěrečném slově pouze nastíním, co by se mohlo dít dále, pokud
bychom prodali pozemek firmě ATLAS:Společenství vlastníků bytů může již v této
chvíli podat:
-stížnost na starostu,Radu města a Zastupitelstvo,že nakládá s pozemky v rozporu
s důvody, které byly deklarovány při jejich odkupu a že nakládá s finančními
prostředky nehospodárným způsobem
-stížnost na Zastupitelstvo, že jedná v rozporu s předchozími ustanoveními
-stížnost na odbor dopravy, že po přístupových cestách jezdí kamiony o
nadměrné hmotnosti
-stížnost na stavební úřad-při stavbě nové haly firmy ATLAS postupoval v rozporu
se stavebním zákonem
-stížnosti na firmu ATLAS:
-používá vozovku, která není schválena
-stížnost na překračování norem životního prostředí(hlučnost,emise,atd)



Zastupitelstvu Králova Dvora se tak dostane špičkové  publicityA to nejsou
vyloučeny další stížnosti!!!!!

Já opravdu všem
Děkuji za pozornost


