Držovický

z p r a v o d a j č. 1 1

Vážení spoluobčané,
jistě Vám neunikla skutečnost, že se naši radní rozhodli před rozdělením majetku ještě ukousnout nemalé
sousto z historického katastru Držovic a to průmyslovou zónu. Protože tento krok cítíme, jako protiprávní
jednání, činíme nezbytné kroky. V listopadu 2004 proběhlo referendum k osamostatnění Držovic a otázka
zněla "Souhlasíte s oddělením části Držovice od Prostějova a se vznikem samostatné obce Držovice s
územím vymezeným k.ú. Držovice na Moravě ?". Většina oprávněných voličů se vyslovila pro oddělení.
Výsledky referenda byly předány po schválení na Krajský úřad v Olomouci k rozhodnutí. Jsme
přesvědčeni, že katastr, který byl v době konání referenda není možné měnit. Je nám známo, že z velké
části vzešla iniciativa k tomuto jednání z řad zastupitelů města a že se připravuje další etapa. Proto jsme
před jednáním zastupitelstva dne 24.5.2005 předali každému dopis, s nímž bychom Vás chtěli touto
cestou seznámit:

Zastupitelům města Prostějov
Otevřený dopis
Věc.
Upozornění na možné důsledky vašeho hlasování o změnách v katastrálních územích
Vážení členové zastupitelstva,
referendum, které se konalo 10.12.2004, rozhodlo o tom, že občané části Držovice chtějí žít a své
záležitosti spravovat v samostatné obci.
Věta v referendu zněla zcela jasně:
„Souhlasíte s oddělením části Držovic od Prostějova a se vznikem samostatné obce Držovice
s územím vymezeným k.ú.Držovice na Moravě.“
Vy jako zastupitelé města jste sami referendum uznali a schválili na svém jednání. Město jako
takové pak potvrdilo toto rozhodnutí dle zákona o obcích 128/2000 Sb., konkrétně dle §22, a
poslalo své rozhodnutí na Krajský úřad v Olomouci.
Nechceme se již vracet ke krokům, které směřovaly proti zájmům občanů části Držovice, ale
chceme Vás upozornit na možné důsledky Vašeho hlasování v aktuálním případě, kdy se snažíte
změnit stávající katastrální území ke škodě částí Držovice, tedy budoucí samostatné obce
Držovice.
Konzultovali jsme danou věc s právníky, mimo jiné i s advokátkou Mgr.Janou Hamplovou, která
se na právo územních samospráv specializuje, a i ona nám potvrdila následující:
Pokud zněla otázka v referendu tak, že je v ní zmíněno výslovně „ se vznikem samostatné obce
Držovice s územím vymezeným k.ú.Držovice na Moravě“, a to k.ú. tak, jak existovalo v době
referenda, byly by změny tohoto katastrálního území jasným krokem proti výsledkům
referenda. Rozhodnutí o platnosti referenda je zcela legitimní a platné, proces pokračuje dle
zákona, a nelze do něj zasahovat, a to ani změnou katastrálního území.
Pokud se tak stane, lze uvažovat o aplikaci § 89, odst.2, který zní:
§89
(2) Nebude-li zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce postupovat v souladu s rozhodnutím
soudu o povinnosti vyhlásit místní referendum nebo s rozhodnutím přijatým v místním referendu
konaném v záležitosti samostatné působnosti obce, vyzve ředitel krajského úřadu zastupitelstvo
obce, aby do 2 měsíců zjednalo nápravu. Jestliže tak zastupitelstvo obce neučiní, oznámí krajský
úřad neprodleně tuto skutečnost Ministerstvu vnitra, které zastupitelstvo obce rozpustí.
To znamená, že pokud by se zastupitelstvo Města Prostějov měnit po schválení výsledků
referenda pokusilo měnit katastr obce Držovice, který byl nedílnou součástí otázky položené

v referendu, budeme iniciovat výše uvedený proces až případně po rozpuštění zastupitelstva
města Prostějov.
Dále upozorňujeme starostu města p. Tesaře jako správce majetku nově vznikající obce
(dle zákona 128/2000 sb.) na protiprávní jednání s důsledkem podání trestního oznámení na
jeho osobu v případě schválení návrhu.
V dané věci máme přislíbeno právní zastoupení mj. advokátkou Mgr.Janou Hamplovou, a další
odbornou i politickou podporu.
Současně vedle ředitele KÚ Olomouckého kraje bychom se obrátili na ministerstvo vnitra, na
krajské zastupitelstvo, podali bychom příslušná podání vůči katastrálnímu úřadu jako účastníci
správního řízení a další kroky dále zvažujeme.
Snahu změnit katastrální území obce považujeme za hrubý bezprecedentní zásah samosprávy do
práv vznikající samosprávy, a cílem tohoto dopisu je, abyste si uvědomili vážnost tohoto kroku a
pro tyto změny nehlasovali. Postup bychom považovali za jednání v rozporu s ústavním
pořádkem České republiky, neboť referendum je jedním z ústavních práv, a jeho výsledky mají
vysokou právní ochranu.
Pokud přes naše varování změny odsouhlasíte, nemáme jinou možnost, než podat i podnět
k případnému trestněprávnímu řízení, neboť je zde otázka, zda podobné aktivní jednání
nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku,
popř. zneužití pravomoci veřejného činitele. Jde totiž o snahu úmyslně a vědomě poškodit jeden
subjekt, budoucí samostatnou obec, ve prospěch jiného subjektu, města Prostějov. Aktivním a
vědomým jednáním v dané chvíli po tomto výslovném upozornění je mimo jiné hlasování.
Vážení zastupitelé,
věříme, že se k podobnému nečestnému a protiprávnímu jednání nenecháte zmanipulovat, a
budete v této věci uvažovat samostatně. Vyzýváme Vás, k tomu, abyste pro změny katastrálního
území nehlasovali, protože by to znamenalo, že vědomě porušujete zákon, že Vaším zájmem je
poškodit nově a těžko vznikající novou obec, a že hodláte využít, nebo spíše zneužít, svého
dosavadního postavení nejvyššího orgánu města, kam jsme léta spadali i my. Hrozí vám, že
Vaše zastupitelstvo by bylo v krajním případě rozpuštěno. My dodáváme – s ostudou rozpuštěno.
Pokusme se společně dosáhnout toho, že oddělení obce Držovice bude důstojné, proběhne
v souladu se zákonem, a že nebudete používat podobných jednání za hranicí zákona.
Občanské sdružení Držovice
Dne : 24.5.2005
I přesto hlasovalo zastupitelstvo města pro návrh na změnu katastru Držovic. Budeme bojovat
o naše historické území. Jsme si jisti, že hranice katastru nelze měnit po konání referenda.
Máme oporu jak odbornou tak i politickou.
Jelikož jde o důležité informace pro všechny občany Držovic, bude se konat dne 31.5.2005 v
19,00 hodin v budově školy v Držovicích veřejná schůze. Tímto zveme srdečně všechny
občany, kterým není lhostejný náš budoucí život v samostatné obci.
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