Z á p i s z veřejné schůze občanů Držovic, konané dne 31.5.2005
Program schůze:
- změna katastru Držovic
- vznik obce
- Povodí Moravy, Cihelna Držovice , "Dětský den v Držovicích"
- diskuse
Schůzi zahájila a vedla p. Kolečkářová. Přivítala všechny přítomné občany z Držovic, kteří se dostavili a
seznámila s programem schůze . Dále přivítala hosta schůze Mgr Hamplovou.
l) Povodí Moravy - povodně v Držovicích. Pan Pešák informoval o podání stížnosti Občanského sdružení
Držovice na postup povodňové komise s návrhem na opatření k zamezení povodní v Držovicích.
Seznámil s průběhem jednání v této věci a provedenými opatřeními. Občané mohli nahlédnout do
dokumentace, která byla shromážděna.
2) Cihelna Držovice - pan Studený informoval o průběhu jednání, ohledně skládky v cihelně a o schůzce v
cihelně za účasti Báňského úřadu Brno, majitele cihelny a zástupců OSD. Jelikož je vyvážen do cihelny
odpad firmy Skanska, tato byla vyzvána , aby dala vše do pořádku.
3) Dne 25.6.2005 se bude konat v Držovicích "Dětský den". Tuto akci pořádá SDH za spolupráce OSD a
SOKOLA Držovice. Budou pozvány i děti z města. Pro děti proběhnou různé soutěže, bude předvedena
vojenská technika, apod. Na tuto akci jsou pozváni i zástupci KÚ Olomouc, Senátu ČR, poslanec p. Kvapil
a hejtman Olomouckého kraje.
4) P. Kolečkářová poděkovala touto cestou všem občanům Držovic za podporu jak materiální, tak i
finanční. Je to pro OSD velká pomoc. OSD obdrželo jak finanční prostředky, tak i papír na množení
zpravodaje a na korespondenci, apod.
5) Do 14 dnů bude schůzka s heraldikem p. Kaprálem. Bude se jednat o znaku a praporu Držovic.
6) P. Kolečkářová informovala přítomné o článku v tisku, kterým město oznamovalo, že hodlá změnit
hranice Držovic na základě žádosti OD Tesco. Zástupce OD nám potvrdil, že byli osloveni radnicí. Je
zřejmé, že tato iniciativa vzešla z radnice našeho města, která se snažila ovlivnit všechny podnikatele,
kterých se týká část katastru Držovic kolem Tesca, aby se k této žádosti připojili. Je nám také známo, že
se připravuje další etapa tak, aby byla celá průmyslová zóna Držovic posunuta na území města
Prostějova. Členové OSD se účastnili hlasování zastupitelů města o změnách katastru (zápis o hlasování
byl přítomným předložen k nahlédnutí). Před tímto jednáním byl předán každému otevřený dopis, v němž
jsme upozorňovali na možné důsledky hlasování. Kopis tohoto dopisu byla zaslána na MV ČR, poslancům
Kvapilovi a Langrovi, sanátoru Kolářovi, na KÚ v Olomouci a hejtmanu Olomouckého kraje.
OSD nemůže s tímto protiprávním jednáním radnice souhlasit, jelikož po referendu, které jasně
vymezovalo katastr naší obce, není možno toto území měnit. To nám bylo potvrzeno i z Ministerstva vnitra
ČR. Pokud by se o posunutí hranic Držovic mělo jednat, tak až po volbách.
Pokud jde o volby, z naší iniciativy navržený nový zákon o volbách po referendu o osamostatnění, prošel
poslaneckými kluby a bude projednáván ve sněmovně. Pokud projde prvním i druhým čtením a podepíše
jej president ČR, budou volby v Držovicích možné již v r. 2006.
7) Poté předala slovo p. Kolečkářová Mgr. Hamplové, která v úvodu ocenila jednání a iniciativy
Občanského sdružení Držovice.
Pokud jde o rozdělení majetku po osamostatnění Držovic. Byla nám podána informace z KÚ Olomouc, že
zastupitelé města podali návrh na rozdělení majetku, který jim byl vrácen s tím, že se má přepracovat a
doplnit s termínem do konce června 2005. Pokud se tak nestane, podá návrh OSD.
Informovala přítomné, že se účastnila jednání na místě samém u OD TESCO, kde byli pozváni zástupci
radnice, Geodetiky, účastníci řízení o posunutí hranic Držovic.
Dále vysvětlila postup ke zrušení rozhodnutí zastupitelstva města. Upozornila na překvapující rychlost
reakce Ministerstca vnitra ČR, které podalo stanovisko k postupu zastupitelů města.

8) P. Kolečkářová poděkovala všem členům OSD za příkladnou týmovou práci.
9) Diskuse:
- dotaz na hranice historického území Držovic, které původně sahaly až po VD CÍL Prostějov.
Mgr Hamplová vysvětlila, že pro nás v současné době platí hranice Držovic tak, jak byly v den referenda
o osamostatnění. Pochválila též iniciování schválení zákona o
obcích. Je zřejmé, že o aktivity OSD a
problematiku Držovic se zajímají na MV ČR. Je zřejmá i politická podpora konání občanského sdružení a
podpora krajského úřadu.
- stížnosti občanů na neutěšený stav vozovek, osvětlení, apod. Dle sdělení v radničních novinách bude
podán návrh na řešení v rozpočtu na rok 2006.
Mgr. Hamplová - město Prostějov by už v současné době nemělo dělat chyby.
- v tisku proběhly lživé informace o dopravě k OS Tesco a o posunutí hranic Držovic.
P. Studený informoval, že byly v tisku skutečně uvedeny zkreslující informace (Tesco platí 32 spojů).
Současně tazatelka poděkovala přítomné Mgr Hamplové, že se nás ujala a že se problematikou Držovic
zabývá a za to, že přinesla občanům dobré zprávy.
Mgr Hamplová - O problematiku Držovic se zajímají i media. Televize je dobrá pro propagaci této
problematiky. Na Držovicích se politici i právníci učí a sestavují nové zákony.
- peníze do Držovic - nebyly schváleny investice do Držovic. Ani na základě stížností občanů.
Paní Kolečkářová na závěr poděkovala za hojnou účast na schůzi a zájem občanů a současně
poděkovala i za účast Mgr. Hamplové.
V Prostějově dne 31.5.2005
Zapsala: Klevetová

