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Značka
SZ/08/04/FŠ

Vyřizuje
František Švepeš

Telefon
720 659 639

Trhové Sviny
25. 3. 2008

Krajský úřad – Jihočeský kraj
vnitřní odbor
U Zimního stadiónu 1952/2
370 76 České Budějovice
telefonní ústředna: 386720111
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz
V Trhových Svinech dne 25.3.2008
Stížnost

ve věci výkonu samostatné působnosti zastupitelstva obce dle ustanovení § 123 a násl.
zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Stížnost na nezařazení navrhovaného bodu do jednání Zastupitelstva města Trhových Svinů

Občanské sdružení Svinenský zvon o.s. vyslovuje stížnost na jednání starosty města
Trhové Sviny Ing. Radislava Buška, který nezařadil žádost na pořízení územní změny
územního plánu města Trhové Sviny na pořad jednání ZM dne 3.3.2008.
Dne 18.2.2008 podal zastupitel Mgr. František Švepeš žádost s návrhem na pořízení
změny územního plánu města Trhové Sviny, která byla vypracována s metodickým dohledem a
v součinnosti s KÚ JčK v Českých Budějovicích, do podatelny MěstÚ v Trhových Svinech,
v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva města Trhové Sviny.
Aby bylo projednání tohoto materiálu v ZM jisté, předložil zastupitel Mgr. František
Švepeš, přesně podle již zmíněného jednacího řádu Zastupitelstva města Trhové Sviny §4,
odst. 3, 22.2.2008 písemné materiály určené pro jednání ZM v počtu 25 výtisků
prostřednictvím sekretariátu starosty tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 5 dnů před
dnem zasedání zastupitelstva města jeho členům.
Starosta Bušek nechtěl projednávat výše zmíněnou žádost ve stejnou dobu, tedy
3.3.2008, jako žádost Ing. Kurze, majitele ČBPS a.s., na jehož pozemku má stavět společnost
Liedl nákupní středisko a také zde musí dojít k územní změně.
Ve hře je totiž výstavba dalšího, a celým městem odmítaného průtahu naším městem.
Starosta Bušek si je vědom skutečnosti, že v případě pořízení změny ÚPnM ve smyslu
zakreslení tzv. severního obchvatu města do ÚP (kde byl do roku 1992), by jím prosazovaná
přeložka silnice II/156 - projekt z poloviny minulého století, r.1956 - neměla šanci na
realizaci. Proto před rokem prosadil v ZM zákaz přijímání dalších změn ÚP, v obavě
z návrhů směrem k realizaci severního obchvatu. Tímto argumentem také se “svými“
zastupiteli nejdříve na zasedání 17.9.2007 odmítl vůbec návrh občanského sdružení Svinenský
zvon i zastupitele Mgr. Františka Švepeše na pořízení ÚZ projednat a po stížnosti na KÚ na
zasedání ZM dne 10.12.2008 jej odmítl s tím, že se již dávno před tím zastupitelé usnesli, že
v době kdy se začíná pracovat na novém ÚpnM, je zbytečné, aby MěstÚ platil za pořízení ÚZ
a aby se komplikovala práce na novém ÚPnM. Námitku, že finanční krytí by bylo ze ¾
__________________________________________________________________________
IČ: 270 40 577
Číslo účtu: 217935480/0300
E-mail: svinenskyzvon@seznam.cz

Svinenský zvon, o.s.

2

Na Vyhlídce 925, 374 01 Trhové Sviny
Telefon: 386 321 788, 720 659 639

zajištěno KÚ odmítl s tím, že město nemůže čerpat finanční prostředky 2x – na zpracování
ÚPnM a na ÚZ – což není pravda. Námitku, která směřovala ke Směrnici grantového
programu JčK na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje –
výzva pro rok 2007 odmítl s tím, že si ji špatně vykládáme a jednání k tomuto bodu uzavřel.
Usnesení X. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 10.
prosince 2007 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech :
Usnesení ZM č175. Zastupitelstvo města rozhodlo nepořizovat změnu ÚPnSÚ Trhové
Sviny navrženou Mgr. Františkem Švepešem, Na Vyhlídce 925, Trhové Sviny a Svinenským
zvonem, o.s., Na Vyhlídce 925, Trhové Sviny.
Na začátku jednání ZM dne 3.3.2008 zastupitel František Švepeš navrhl zařadit do
programu schůze bod „Návrh na pořízení změny ÚPnM Trhové Sviny“. Po více než
půlhodinové vzrušené diskuzi (za přítomnosti tisku) bylo hlasováním rozhodnuto o tom, že
tento bod ani takovýmto způsobem nebude do programu zařazen. Argumentace starosty a
„jeho“ zastupitelů byla stejná jako na předešlých schůzích. Starostovi Buškovi ani „jeho“
zastupitelům nevadilo, že jako bod č. 4 na téže schůzi ZM se bude projednávat pořízení změny
ÚPnM, ale v jiných zájmech. Dokonce ani ujištění, že na pořízení ÚZ na severní obchvat si
občané potřebnou částku vyberou mezi sebou, nebo že zbylých 25% částky zafinancuje
občanské sdružení Svinenský zvon o.s., nemělo žádaný efekt.
Usnesení XI. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo
3. března 2008 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech:
Usnesení ZM č.4/2008.
Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit změnu č. 4 ÚPnSÚ Trhové Sviny navrženou
společností ČSP Českobudějovické pozemní stavby a.s. Veškeré náklady na požadovanou
změnu územního plánu bude hradit navrhovatel.
Proto velmi důrazně žádáme o zjednání nápravy:
1. Starosta Ing. Bušek arogancí a zneužíváním svého postavení naprosto ignoruje nejen
všechny demokratické zásady, zákony i řády, ale i elementární pravidla slušného
chování a jednání.
2. Požadujeme rovný přístup ve stejných situacích pro všechny.
3. Požadujeme, aby bod, který starosta úmyslně nechtěl zařadit na jednání ZM dne
3.3.2008, byl považován za projednaný s kladným vyřízením – tedy návrh na pořízení
ÚZ předložený Mgr. Františkem Švepešem byl zapracován do ÚPnSÚ Trhové Sviny
v duchu územní rezervy, která je v neveřejně projednávaných Zásadách územního
rozvoje kraje.
4. Dále požadujeme, aby nadřízené orgány přijaly taková opatření, aby nemohl volený
funkcionář o své vůli rozhodovat, který dokument, žádost nebo podání bude řešeno a
které se „zašantročí“.
5. Žádáme dále, aby byly zpracovávány zápisy z jednání RM, jak stanoví jednací řád RM
Trhové Sviny, §11 a aby tento materiál byl na městském úřadu k nahlédnutí.
6. Ve stejném duchu žádáme, aby byly zpracovávány zápisy z jednání ZM, viz §7
jednacího řádu Zastupitelstva města Trhové Sviny, tyto zápisy aby byly vyloženy
__________________________________________________________________________
IČ: 270 40 577
Číslo účtu: 217935480/0300
E-mail: svinenskyzvon@seznam.cz

Svinenský zvon, o.s.

3

Na Vyhlídce 925, 374 01 Trhové Sviny
Telefon: 386 321 788, 720 659 639

7. k nahlédnutí a připomínkování, námitky a připomínky aby byly projednány na
následující schůzi ZM. Tyto zápisy aby byly ověřovány ověřovatelem zápisu.
8. Dle §7 jednacího řádu Zastupitelstva města Trhové Sviny, odst. 5 – citujeme:
Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva města vyložen k nahlédnutí.
Což se ještě nikdy nestalo, stejně jako žádný zastupitel neměl v ruce zápis z jednání
zastupitelstva.
9. Žádáme dále, aby kontrola, která bude výše popsané věci zkoumat, vyslechla také
občany , kteří se zastupitelstev účastní a samotné zastupitele ZM Trhové Sviny, kteří
naše tvrzení jistě potvrdí.
10. Postrádáme odezvu na stížnost občanů, kterou si ke KÚ JčK, potažmo k MV ČR
stěžovali na nedůstojné podmínky vytvářené starostou při zasedáních ZM Trhové
Sviny, kdy úmyslně svolává tato jednání do stísněných prostor zasedací síně MěstÚ,
aby se jich osobně mohlo zúčastnit co nejméně občanů města. Pak dochází k tomu, že
čtyřhodinová jednání musí i starší lidé sledovat vestoje kolem stolu, u něhož sedí
zastupitelé. Omezený počet židlí, postavených kolem zdí po obvodu zasedací síně,
z větší části obsadí přizvaní úředníci MěstÚ ( viz přiložené foto z tisku ).
11. I přes návrhy některých zastupitelů na svolání ZM do kulturního domu, který svou
kapacitou jistě vyhovuje, starosta arogantně takovýto krok odmítá. O to více nás
udivuje fakt, že kontrola, která zde byla před nedávnem, nezjednala nápravu. Nebo je
snad lidmi a ZM volený starosta novodobým monarchou s neomezenými
pravomocemi?
Pevně věříme a doufáme, že i v našem městě MěstÚ, RM i ZM budou pracovat
otevřeně, spravedlivě a ku prospěchu všech občanů. Žádáme a prosíme vás o provedení
takových kroků, které by bránily do budoucna představitelům města v nepravostech výše
popsaných.
Jelikož zastupitelstvo města Trhové Sviny nepostupuje v souladu se zákonem o obcích, ani v
souladu s jednacím řádem Zastupitelstva města Trhové Sviny, navrhujeme, aby byl vykonán dozor
nad výkonem samostatné působnosti obce ve smyslu ustanovení § 123 odst. 1 a odst. 2 písm. c),
tj. „požadovat na obci splnění úkolů stanovených jí zákonem“.

Za občanské sdružení Svinenský zvon podepsáni jednatelé
Miloslav Kraft, PhDr. Věra Váchová a Mgr. František Švepeš.
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