Tisková konference, konaná v prostorách hasičské zbrojnice v Držovicích dne 6.6.2005

Za občanské družení se účastnili p. Váňa, Kolečkářová, Studený, Kleveta, Klevetová, dále p. Mgr
Hamplová
Za media: Právo, PV DEN, MF Dnes, ČTK, ČT 1, Český rozhlas.
Konferenci zahájila a vedla p. Kolečkářová, která přivítala Mgr. Hamplovou a všechny přítomné zástupce
tisku a televize.
Slova se ujala Mgr Hamplová, která vysvětlila přítomným kroky OSD , jako obranu proti usnesení města o
posunutí hranic katastru. Je známo, že iniciativa k tomuto jednání vzešla z města a ne na žádost občanů.
Všichni přítomní obdrželi tiskovou dokumentaci o průběhu v této věci, aby byla media dostatečně
informována o dění v Prostějově. OSD nebylo předem informováno a zjištěno bylo z článku v tisku.
Město může uvnitř území měnit hranice a Držovice jsou součástí města Prostějova. Součástí referenda
bylo ale vymezení katastru a proto je toto území neměnné.
Dne 7.6.2005 bude zaslán podnět na KÚ v Olomouci, aby byla sjednána náprava - zrušení usnesení
zastupitelstva města. Pokud se tak nestane, ministerstvo vnitra z moci úřední rozpustí zastupitelstvo
města. V této souvislosti byl kontaktován Katastrální úřad v Prostějově, Olomouci a Praze. Byl zaslán
otevřený dopis na Ministerstvo vnitra ČR v Praze. Držovice mají v této souvislosti velkou podporu politiků
a institucí.
Vrchnostenská správa by neměla mít oporu v zákoně. Proto se obrátí OSD i na kancelář ochránce práv p.
Motejla , aby město vysvětlilo veškeré kroky v záležitosti Držovic.
Apeluji na zastupitele města, aby slušně jednali se svou budoucí sousední obcí.
Dále informovala o tom, že město podalo návrh na rozdělení majetku na KÚ v Olomouci, který jim byl
vrácen k přepracování a doplnění s termínem 30.6.2005. OSD požadovalo, aby bylo přizváno jako
účastník řízení k těmto jednáním a proto je připraveno a je vypracován i z jeho strany návrh na rozdělení
majetku.
P. Kolečkářová informovala přítomné o dlouhodobém zanedbávání části Držovice městem. Jakákoliv
jednání na radnici města byla inicována ze strany OSD. Postoj zastupitelů byl vždy negativní.
Společně se zástupci obce Ladná se účastnilo OSD jednání u ministra p. Bublana a u p. Kostruhové - byla
přislíbena pomoc při novele volebního zákona. Vládní novela zákona o obcích.
P. Kolečkářová veřejně poděkovala touto cestou všem, kteří podporují jednání OSD a pomáhají.
Dotazy přítomných:
Český rozhlas - zda má OSD zjištěnu daňovou výtěžnost z podnikatelských objektů, které jsou uvedeny v
usnesení o posunutí hranic katastru.
p. Studený: Byla podána žádost na Finanční úřad v Prostějově, ale pokud nejsme samostatnou
obcí, nemáme dle jejich stanoviska nárok na takovéto informace.
Daňová výtěžnost z příjmů je dána sídlem provozovny a daně z nemovitosti jdou do rozpočtu
obce. Např. Olšany mají asi 290 zaměstnanců a příjem do rozpočtu obce činí 1 200 000,- Kč.
Právo - p. Růžička - do kterého roku byly Držovice samostatnou obcí?
Do roku 1975.
PV DEN p. Kadlecová - dotazovala se, kdo provede změnu území do map.
Mgr Hamplová - Tuto změnu provádí vždy Katastrální úřad na základě předloženého návrhu.
Pokud ale proběhlo v Držovicích referendum, není toto možné.
ČTK - do kdy se chce OSD obrátit na kancelář ochránce práv ?
Mgr Hamplová - Do pátku tohoto týdne. Zítra budou občané Držovic iniciovat podání také na KÚ v
Olomouci, aby byla sjednána náprava. Bylo porušeno ústavní právo - referendum.

MF Dnes - v tiskových podkladech se hovoří o osobní odpovědnosti starosty města.
Mgr Hamplová - ano, po konání referenda do doby vzniku samostatné obce je tady osobní
odpovědnost starosty města za majetek budoucí obce. Jedná v rozporu se zákonem o referendu.
MF Dnes - o jak velkou rozlohu pozemků se asi tak jedná?
p. Studený - jedná se cca o 1/4 průmyslové zóny Držovic.
Právo - kdo bude předkládat návrh na sjednání nápravy KÚ OL?
p. Kolečkářová - návrh bude podávat Občanské sdružení Držovice.
Přípravný výbor je partnerem pro předávání majetku, OSD je partner pro jednání o katastru.
p. Kolečkářová informovala novináře o konání dětského dne 25.6.2005 v Držovicích, na který přislíbili
účast p. Sekanina, Chalánek, Kolář, Bobošíková a na který pozvala všechny přítomné na tiskové
konferenci.
V Prostějově dne 6.6.2005
Zapsala Klevetová

