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OBČASNÍK č. 13
občanského sdružení Svinenský zvon
přináší další zprávy ze své činnosti pro podporu občanské statečnosti.

Jihočeský kraj a město budou v Trhových Svinech vyvlastňovat.
Starosta města Trhové Sviny Ing. Bušek (ODS) zahájil vyvlastňovací řízení. Město chce
vyvlastňovat pozemky pro stavbu přeložky II/156. Vlastnící nemovitostí, kterých se to týká,
se již po několik desítek let brání a ve své většině uvádějí, že odmítají dát své pozemky pro
stavbu silnice, která ve městě nic nevyřeší, naopak vzrůstající negativní dopad z tranzitní
dopravy ve městě zachová..
„Jihočeský kraj soustavně pracuje na realizaci přeložky s tím, že jsem obdržel dopis od
Jihočeského kraje, kde navrhují, aby v případě , že k vyvlastňování dojde, aby nebyl
vyvlastňovatelem stavební úřad v Trhových Svinech.“ Těmito slovy uvedl starosta na schůzi
zastupitelstva konané dne 22.9.2008, proč se má schválit žádost o určení vyvlastňovacího
úřadu pro vyvlastňování pozemků k této stavbě. Zmíněný dopis však nikdo na ZM neviděl.
Jednání ZM 22.9.2008 předcházelo projednání stejného bodu v RM dne 11.8.2008. Starosta
Bušek žádost na JčK odeslal již 5.8.2008, a tak 11.8.2008 RM postavil před hotovou věc. Ze
sedmi radních dodatečně hlasovali pro schválení vyvlastňování: starosta Bušek, členové
Rady a zastupitelé páni Mrázek, Tomášek a Novák. Proti zahájení vyvlastňování hlasovali
místostarosta Steinbauer a člen rady a zastupitel pan Běláč. Člen rady a zastupitel pan Busta
se zdržel hlasování.
Vraťme se však k tomu, jak probíhala zmíněná schůze ZM dne 22.9.2008.
Až ke konci, a to v bodě „různé“, se začala projednávat tak závažná věc, jako je vyvlastňování
majetku. I tak se vzrušeně dohadovalo, zda o vyvlastňování vůbec mluvit ( možná v naději,
že k tomuto námětu ani nedojde a pak se může klidně prohlásit ...měl jsem dostatečný mandát
Rady města), ale nakonec musel starosta Bušek a jeho lidé souhlasit s hlasováním o usnesení,
které připravili zastupitelé za SNK- ED a které předložil místostarosta Steinbauer s tím, nechť
každý zastupitel hlasováním jednoznačně odpoví na otázku, zda je pro vyvlastňování či
nikoliv.
„Já jsem vyvlastňování v 50-tých letech zažil, ale to bylo něco jiného. Teď jsem pro.“ Pronesl
jeden ze zastupitelů, asi proto, aby ostatním, po poradě v „klubech“, dodal odvahu. Jistě,
tehdy vyvlastňovali jeho rodinu, dnes však vyvlastňuje on jiné. A pak se hlasovalo. Čtrnáct
hlasů pro vyvlastňování: starosta Bušek a dále páni zastupitelé Valut, Tomášek, Korčák,
Král, Opekar, Novák, Stodolovský, Fischer, Dvořák, Slípka, Kocina, Kříha, Popel. Proti
vyvlastňování hlasovali: místostarosta Steinbauer a páni zastupitelé Běláč, Švepeš, Polášek a
Nepraš. Zbylí zastupitelé nebyli na zasedání přítomni.
Vyvlastňování lze provádět, podle zákona, jen ve veřejném zájmu. „ Veřejný zájem“
v Trhových Svinech je vykládán osobami pověřenými velkou pravomocí, kterou dnes
samosprávy obcí podle zákona mají a která jejich rozhodnutí činí v podstatě nezvratitelná. A
to i v případě, kdy mohou přinést velmi negativní následky. Ve světle tohoto dění se jeví
zodpovědnost voličů komu dají svou důvěru ve volbách opravdu obrovská…
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Buďme optimisti a hledejme takovou správu!

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 rozhodnout, jak bude vypadat příští krajské zastupitelstvo, složení
jeho rady i vedení kraje.
Tím ovlivníte i osud naší nesmyslné přeložky!
Váš Svinenský zvon
Příloha 1:

Trhové Sviny 5.srpna 2008
Žádost o pověření jiného vyvlastňovacího úřadu ve věci „Přeložka silnice II/156 Trhové Sviny – 1. stavba“
Vážení,
Město Trhové Sviny v současné době připravuje podklady pro zahájení vyvlastňovacího řízení ohledně stavby
„Přeložka silnice II/156 Trhové Sviny – 1. stavba“. Jelikož v případném vyvlastňovacím řízení budeme
vystupovat jako účastník řízení (vyvlastnitel) a zároveň náš Městský úřad je příslušným k tomuto
vyvlastňovacímu řízení, žádáme Vás o pověření jiného vyvlastňovacího úřadu k provedení vyvlastňovacího
řízení.
Děkujeme za vyřízení záležitosti a jsme s pozdravem
Za Město Trhové Sviny:
Ing. Radislav Bušek
starosta města
Krajský úřad Jihočeského kraje
odbor regionálního rozvoje a územního plánování, stavebního řádu a investic
Ing. Viktor Tomšík
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice

Příloha 2:

Městský úřad Trhové Sviny
Odbor správy a údržby městského majetku
Pro jednání Rady města Trhové Sviny dne 11.8.2008

Žádost o vydání rozhodnutí o vyvlastnění pozemku pro uskutečnění stavby
Předkladatel: Kolář František
Zpracovatel: Kolář František

Podpis:
Podpis:

Návrh usnesení: Rada města souhlasí se zněním dopisu – Žádost o vydání rozhodnutí o vyvlastnění
pozemku pro uskutečnění stavby
Důvodová zpráva: Na základě jednání s SÚS Jihočeského kraje předkládám Radě města ke schválení text žádosti
o vyvlastnění pozemku pro uskutečnění stavby. Text žádosti je totožný s žádostí Jihočeského kraje.
V hlavičce je uveden jako příslušný (vyvlastňovací) úřad MěstÚ Kaplice. Z důvodu z nařčení o možné podjatosti
bude toto řízení, jak pro město, tak pro Jihočeský kraj vyřizovat odbor Stavebního úřadu v Kaplici.
Předáno dne 16.7.2008
Následuje dopis, kde je již uveden jako příslušný úřad Městský úřad Kaplice, Odbor Stavební úřad:
Žádost o vydání rozhodnutí o vyvlastnění pozemku pro uskutečnění stavby (podle §170 zákona č. 183/2006
Sb. (stavební zákon) a zákona č.184/2006 Sb. (zákon o vyvlastnění).
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