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OBČASNÍK
občanského sdružení Svinenský zvon
přináší další zprávy ze své činnosti pro podporu občanské statečnosti
Jak všichni víme, naši zastupitelé jsou ve své většině ovlivněni starostou, a stejně jako on
dialog s občany odmítají.
Ve věci PŘELOŽKY zastupitelé volí pozici mrtvého brouka a odmítají toto téma, jakkoliv je
zásadní pro budoucnost města, zařadit na svá jednání. Nezbývalo nám tedy nic jiného než se
obracet na orgány vyšší úrovně. Hlavním naším argumentem byl fakt, že se velké množství
občanů vyjádřilo svým podpisem pod petici proti realizaci přeložky (petici proti stavbě
podepsalo téměř 2000 voličů). Absolvovali jsme stovky jednání s krajskými zastupiteli,
dalšími vysokými úředníky, senátory a poslanci PS ČR z různých politických stran i se
samými ministry. Vyslechli nás a našim problémem se opravdu zabývali, na rozdíl od našich
vlastních zastupitelů.
Na tomto místě bychom se rádi krátce zmínili O NAVŠTĚVĚ ČTRNÁCTI
SPOLUOBČANŮ U HEJTMANA RNDr. JANA ZAHRADNÍKA. Hejtman
potvrdil pravdivost svého vyjádření, publikované v předchozím občasníku SZ: “pro
Trhové Sviny existuje pouze jedna varianta, a to jedno nebo druhé, buď přeložka
nebo severní obchvat. Musí se zohlednit nárůst dopravy, který se předpokládá poté,
co se tato komunikace stane součástí dálničního přivaděče k dálnici A1v rakouském
St. Pölttenu a k D3 v Českých Budějovicích. Nelze tedy stavět jen tak nějakou silnici,
ale musí odpovídat parametrům tohoto technického zadání. Na stavbu peníze jsou,
není potřeba spěchat a pokud není vyjasněná varianta, je možné uvažovat i o tom, co
navrhl SZ, a to opravu stávající hlavní komunikace, a mezitím pracovat na projektu
severního obchvatu.“ Jasně se vyjádřil, že rozhodnutí, která varianta je pro město
lepší, je na současném demokraticky zvoleném zastupitelstvu, reprezentující hlasy
občanů TS.
Jelikož v současné době žijeme v zastupitelské demokracii (zastupitelé tedy
reprezentují hlasy občanů Trhových Svinů), nemůže se současné zastupitelstvo
vyhnout rozhodnutí, která varianta se bude realizovat. Požadujeme tedy na
našich zvolených zástupcích, aby se svým hlasováním zcela jednoznačně rozhodli,
kdo je pro vyvedení tranzitní dopravy ven z města severním obchvatem a kdo ji
ve městě chce ponechat vybudováním přeložky.
Dostali jsme ODPOVĚĎ OCHRÁNCE VEŘEJNÝCH PRÁV JUDr. OTAKARA
MOTEJLA na náš dopis a materiály, popisující situaci občanů ve městě a negativní
postoj zastupitelstva k dialogu s občany. „… V případě přeložky silnice II/156
v Trhových Svinech je zřejmé, že tento záměr, byť schválený zastupitelstvem a
stabilizovaný v územním plánu, odmítá nikoliv nevýznamná skupina občanů (dle
informací prezentovaných v elektronických médiích v červenci 2007 petici
podepsalo proti stavbě 1.560 lidí z místních 3.869 voličů). Domnívám se, že
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vysoký počet občanů odmítajících tuto stavbu by měl být pro město vážným
signálem k tomu, aby v seriozní diskusi se zástupci této skupiny občanů vedlo dialog
o tom, zda již schválené dopravní řešení skutečně naplní očekávání, která v tuto
stavbu město a jeho občané vkládají.“
Do občanské společnosti také nepatří atmosféra strachu a nátlaku, který je v tomto případě
vyvíjen na majitele nemovitostí, kteří nepodepsali smlouvu s investorem stavby přeložky.
V případě, že by se současná politická reprezentace přece jen odhodlala ke kroku
vyvlastňování (v celé České republice k tomuto kroku s výjimkou dálnic však nedošlo), jsme
zcela jasně rozhodnuti těmto spoluobčanům pomoci se zajištěním případných soudních
jednání.
Podrobněji se k tématu TRHOSVINENSKÉ VYVLASTŇOVÁNÍ vrátíme v jednom
z příštích občasníků SZ.
Jeden ze zakladatelů moderní politologie a sociologie Max Weber říkával, že politika je
uměním možného. Na začátku 21. století nabývá právě proto na významu stále více pojem
občanská společnost. V ní pak jde zejména o to, aby jednotlivé zájmové skupiny a občané
mohli uplatnit své názory a aktivity vůči orgánům státní moci a politickým stranám.
NENECHME SI UPÍRAT SVÉ PRÁVO NA OVLIVŃOVÁNÍ VĚCÍ VEŘEJNÝCH!

Nezapomeňte, že se blíží volby do krajských zastupitelstev, tedy i do
zastupitelstva Jihočeského kraje, které proběhnou 17. a 18. 10. 2008.

Je čas na změnu!
Odevzdáním svého hlasu v krajských volbách může každý z vás správnou
volbou rozhodnou, jak bude vypadat příští krajské zastupitelstvo, složení
jeho rady i vedení kraje.
Tím ovlivníte i osud naší nesmyslné přeložky!

Váš Svinenský zvon
Podrobné informace k naší činnosti si budete moci vbrzku najít na našich webových strankách.
Dáme vám vědět, až je spustíme
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