OLEŠNICKÝ A LEVÍNSKÝ

HLASATEL
Slovo starosty
Vážené občanky a vážení občané,
již před několika dny se stalo veřejnou informací, že Olešnici
čeká změna starosty. Jak víte, funkce starosty je v naší obci
tak zvaně neuvolněná. To znamená, že starosta má nadále
jako svoji hlavní činnost své občanské zaměstnání a pro
obec pracuje ve volném čase. Lidé si dle potřeby svá
občanská zaměstnání mění a nyní je to i můj případ. Od
dubna 2017 nastupuji do nové práce. Bohužel u pozice,
kterou budu zastávat, zákon vylučuje výkon jakékoli jiné
veřejné funkce. Musím se tedy vzdát funkce starosty obce a
člena zastupitelstva. Mrzí mě, že mandát z voleb 2014
nemohu dokončit. Pokud by zákon tuto podmínku
neobsahoval, neměl bych důvod pozici starosty opustit.
I když se lidé na různých veřejných postech běžně mění
(denně o tom slýcháme ve zprávách), Olešnice patří k
obcím, které byly dlouhá léta zvyklé na neměnné vedení.
Chápu tedy, že střídání starosty nebudou všichni vnímat
pozitivně, ba ani neutrálně. Věřím však, že většina lidí
pochopí, že musím dát přednost zaměstnání, které mě a
moji rodinu živí, před prací neuvolněného starosty, která je
sice zajímavá a zodpovědná a chtěl bych v ní pokračovat,
stále však jde jen o „práci navíc“. A možná, nemálo lidí
změně starosty zatleská a budou rádi. Na obě funkce
rezignuji na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve
čtvrtek 30. března 2017. Současně se na tomto zasedání
bude konat volba nového starosty. Do zastupitelstva obce
místo mě postupuje pan Petr Podnecký.
Děkuji všem členům zastupitelstva za to, že jsme mohli
společně Olešnici v uplynulých 2,5 letech posunout o kus
dopředu. „Opozičním“ zastupitelům zvlášť děkuji za to, že
svoji roli brali obvykle vážně, což samozřejmě mně osobně
mohlo být někdy nepříjemné a věcně jsem se nemusel s
argumenty opozice ztotožnit, ale pro obec to v principu bylo
dobře. Dovoluji si tvrdit, že je to jeden z přínosů posledních
dvou a půl let – totiž, že právo na odlišný názor je v
orgánech obce bráno jako samozřejmé a že jeho
prezentování a často i prosazení nic nebrání. Děkuji také
všem členům výborů a dalším lidem, kteří sice žádnou
oficiální funkci v obecních strukturách neměli, ale v obci se s
dobrými úmysly angažovali. Ochota věnovat svůj volný čas
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společenskému životu v obci bez nároku na odměnu je v
principu hodnotnější, než placená obecní funkce. Tradice
Olešnického retro plesu, bůčkiád, karnevalů, velikonočních
tvoření, Halloweenů, karnevalů, dikotéky na ledě, dětských
dnů a dalších akcí ve skutečnosti rozhoduje o atmosféře v
obci v mnoha ohledech více, než to, kdo konkrétně v daný
čas sedí na starostovské židli. Vám občanům děkuji za
podporu, kterou jste mi při různých příležitostech
vyjadřovali. Obzvláště děkuji za bezvadnou spolupráci paní
Libuši Havlínové, která je v mnoha ohledech dobrou duší
úřadu. Novému starostovi přeji, ať se v úřadu brzy
zorientuje (rád mu pomohu, jak bude potřebovat) a ať je ve
funkci úspěšný.
Obec předávám v dobré finanční situaci, ačkoli v
minulém roce proběhla nákladná stavba kanalizace a
kanalizačních přípojek (velkou zásluhu na tom samozřejmě
má předchozí vedení obce, které rovněž vytvořilo finanční
rezervu). Na bankovních účtech má obec takřka čtyři
miliony korun, což jí umožňuje další rozvoj. Kanalizace je
dokončena, probíhá však reklamační řízení týkající se
povrchu místních komunikací, zbývá také odstranit dílčí
vady a nedodělky. V letošním roce by měl být dokončen
projekt kanalizace v lokalitě Podjáma v Olešnici a mělo by se
rozhodnout o způsobu čištění odpadních vod v Levíně. Z
finančního hlediska největší akcí, která nové vedení obce
čeká, bude stavba dopravně bezpečnostních opatření a
rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice. Projektová
dokumentace k tomuto dílu je hotová a v současnosti se
dokončuje územní a stavební řízení. Projekt jsme průběžně
konzultovali na Státním fondu dopravní infrastruktury, takže
by měl co největší šanci získat dotaci. Vše směřuje k tomu,
aby se dílo uskutečnilo na jaře či v létě 2018.
Do voleb jsme já a moji spolukandidáti šli s některými
sliby. Volební období zastupitelstva sice pokračuje a
kolegové mohou v započatém díle pokračovat, přesto si
dovolím provést rekapitulaci toho, co se (ne)podařilo za
mého působení ve funkci starosty.

Rozpočet a finance

bych již ze směrnice obavy neměl, a pokud bych nyní z funkce
neodcházel, její přijetí bych inicioval.

Co jsme slibovali
V předvolebních letácích jsme uvedli toto: V rámci
omezených možností malé obce chceme podpořit
podnikatele, zejména živnostníky, což se odrazí na vyšších
příjmech z daní. Hodláme také v obci rozumně využít fondů
EU, z nichž lze některé investiční plány hradit. Společným
jmenovatelem bude maximální otevřenost a průhlednost
hospodaření. To se týká i zakázek, u nichž zákon nevyžaduje
vypsání výběrového řízení: vždy musí být zřejmé, jaké firmy či
živnostníky obec v dané věci oslovila a na základě jakých
kritérií hodlá vybrat toho, kdo zakázku dostane.
Jak to dopadlo
Obec se stala členem MAS Společná Cidlina a dobrovolného
svazku obcí Pocidlinsko. Místním podnikatelům se tak
otevřela cesta k tomu, aby mohli snáze a ve větší míře využít
grantových pobídek z fondů EU. Českým ministerstvům však
trvalo docela dlouho, než v Bruselu dohodly příslušné
dokumenty, další čas zabralo schvalování priorit Společné
Cidliny. Na podzim 2016 ale byly programy zveřejněny, věc
byla prezentována na zasedání zastupitelstva a zájemci o
podporu se mohli hlásit. Možnost podpory podnikání z
evropských fondů je nyní olešnickým podnikatelům
každopádně bližší. Vyžaduje však jejich aktivní přístup. Novou
firmou, která vznikla a sídlí na území obce a její start obec
podpořila, je například společnost SVaLLa s.r.o. Obec jí
poskytla prostory v levínské „pastoušce“. Firma má kde
působit, pastouška nechátrá a obec má z nájemného příjem
do rozpočtu. (Záměr pronajmout prostory v Levíně byl
samozřejmě dle zákona zveřejněn na úřední desce a přihlásit
se mohl kdokoli.)
Pokud jde o transparentnost zadávání veřejných
zakázek, v obci se v tomto funkčním období uplatňoval
princip, že zakázky nad 50 tis. Kč byly oznamovány minimálně
vyvěšením na úřední desce obce a mohli se o ně přihlásit
všichni zájemci. Z tohoto pravidla se uplatnila jediná výjimka,
kterou bylo řešení havarijního stavu, kdy se kvůli prasklé
odpadní rouře promáčely zdi ve skladu prodejny potravin a v
hostinci. Ve všech případech byly všechny uzavřené smlouvy
na dodávky služeb či zboží zveřejňovány na internetu, ačkoliv
to žádná legislativa po obci naší velikosti nevyžaduje. Stejně
tak byly na internetu dobrovolně zveřejňovány všechny
výpisy z bankovních účtů s uvedením všech transakcí.
Před novým vedením obce stojí otázka, zda tato pravidla
napevno sepsat do závazné směrnice. Řada obcí takovou
směrnici má a zadávání zakázek to činí transparentnější. Není
to ale povinnost, obce takové směrnice přijímají dobrovolně.
Druhá skupina obcí dala na četné rady právníků, že předpis,
který neexistuje, nemůže být (i když nechtěně, nepozorností)
porušen, nehrozí tedy, že obec zanedbá jeho aktualizaci v
případě, že se změní legislativa, a nemůže se tak dostat do
problémů při některé z kontrol, které jsou stále častější, stále
nevypočitatelnější a se stále přísnějšími sankcemi. Také já
jsem se přiklonil k tomu, že bude bezpečnější pravidla
transparentnosti fakticky uplatňovat, ale do směrnice je
nesepisovat. Na druhou stranu nyní, kdy jsem se po více než
dvou letech s nástrahami starostování seznámil a otrkal se,

Internet a komunikace
Co jsme slibovali
V letácích jsme psali: Rádi bychom výrazně, ale v rozumné
míře a s ohledem na náklady s tím spojené modernizovali
obecní web, aby představoval živý prostor, který skutečně
může být občanům užitečný. Budeme zveřejňovat kompletní
audio/video záznam z jednání zastupitelstva, aktuální přehled
o pohybech peněz na účtu obce, či plné znění smluv
uzavíraných obcí. Všechny podněty, stížnosti, žádosti (pokud
by nešlo o informace osobního charakteru nebo o chráněné
údaje), budou všem na očích a každý si bude moct přečíst, jak
a kdy na ně obecní úřad reagoval. K řadě otázek by se lidé
mohli vyjadřovat ve webových anketách. Kdo se s internetem
tolik nekamarádí, mohl by se na takovém průzkumu podílet
formou hlasování v obchodě nebo třeba hospodě.
Jak to dopadlo
Obec má nový web, který se umí přizpůsobit zobrazení v
mobilu, umí uživatelům sám přes RSS kanály posílat
informace o nových zprávách. Náklady byly minimální –
základní rozložení a vzhled navrhl za několik stokorun grafik.
Web jsem potom realizoval sám a zdarma. Bylo zřízeno stálé
internetové fórum, kam je možné psát podněty či a stížnosti
a obec na ně odpovídá. Záznamy ze zasedání zastupitelstva
jsou zveřejňovány, stejně jako pohyby na bankovních účtech
a smlouvy. (Pokud jde o zveřejňování nahrávek ze
zastupitelstva na internetu, přiznávám, že jsem se k němu
nejprve stavěl skepticky, když jsem byl na školení o ochraně
osobních údajů řádně vystrašen možnými právními důsledky
ze zveřejnění něčeho, co zveřejněno být nemá. Zatím žádný
problém nenastal, nový starosta ale musí být také opatrný.)
Ke dvěma otázkám mimořádného významu se konala
obecní anketa, které se občané mohli účastnit pomocí
mobilu, počítače či papírového hlasovacího lístku. Nadto
bylo uskutečněno dotazníkové šetření k otázkám obecného
rozvoje obce. Kromě obecních stránek se všechny informace
objevují také na nově zřízeném facebookovém profilu obce,
který je dnes sledován několikanásobně více než obecní
web. Byla takto zavedena možnost nechat si zdarma zasílat
hlášení obecního rozhlasu na mobil, nyní ji využívá asi 10 %
obyvatel obce.

Kanalizace
Co jsme slibovali
V letáku věnovaném kanalizaci jsme psali: Po volbách věc
znovu otevřeme, svoláme do kulturního domu veřejné
slyšení, pozveme odborníky a úředníky a zvážíme jiná
řešení. V minulém letáku jsme jedno představili (šlo o ony
pověstné „rybníčky“).
Jak to dopadlo
Stavba kanalizace se stala jedním z nejožehavějších témat
hned po volbách. Hodně občanů mně a mým
spolukandidátům kladlo za vinu, že jsme „sliboval
rybníčky“a slib nedodrželi. Přečtete-li si znovu pozorně
předchozí odstavec, najdete v něm závazek zvážit jiná
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řešení, nikoliv automatický slib, že se budou stavět rybníčky.
Šlo o vizi, která byla teoreticky možná a v principu funguje,
ale její realizovatelnost v Olešnici by musela potvrdit
podrobná studie. Bohužel čas na zvážení jiných řešení se
zkrátil na minimum, když záhy po volbách sdělilo
ministerstvo zemědělství obci, že mu zbyly peníze a pokud
bude mít obec zájem, poskytne je na realizaci projektu,
který připravilo předchozí vedení obce. V rámci omezených
časových možností jsme tedy s kolegy zorganizovali alespoň
obecní anketu. V ní, jak známo, s velkou převahou zvítězil
názor neriskovat možnost, že v případě odmítnutí bychom
další dotaci již nedostali. Bylo mi vytýkáno, že jsem otázky v
anketě zformuloval manipulativně, já si však za jejich
formulací stojím, po věcné stránce jsem je ostatně
konzultoval s odborníky.

Lokalita „Z1b“
Když se před volbami, na jaře 2014, obec chystala řešit
výstavbu na poli naproti rybníku, rozčarovalo mě, že se
jedná o zásadní otázce, aniž by to bylo dopředu dostatečně
avizováno, natož aby do věci mohli promluvit sami občané.
Nyní si pročítám naše tehdejší předvolební letáky a s
překvapením zjišťuji, že v nich vlastně žádný závazek týkající
se lokality Z1b není uveden. Nechal jsem tedy vypracovat tři
varianty územní studie s odlišnou intenzitou výstavby a o
těchto variantách pak mohli občané obce hlasovat v druhé
velké anketě. Zvítězila „prostřední“ varianta, podle níž by se
řadou 14 domů navázalo na současnou zástavbu, a novou
ulicí by se propojila horní část Olešnice se spodní částí.
Územní studie je již řádně pořízena a je součástí územně
plánovací dokumentace (naleznete ji na webu obce).

Doprava
Rovněž tématu dopravy jsme se před volbami věnovali,
popsali jsme hlavní problémy, ale řešení jsme chtěli
formulovat až na základě podnětů občanů. Těch se moc
nesešlo, přesto jsem se během vykonávání své funkce
problémům dopravy poměrně dost věnoval. Spolu s
dopravními experty jsme identifikovali šest problematických
míst, kde by bylo vhodné zvýšit bezpečnost chodců i řidičů. O
této studii jste byli informováni v jednom z hlasatelů a byla
také opakovaně předmětem debaty na zasedání
zastupitelstva. První dvě opatření by měla být realizována
ještě do voleb. Psal jsem o nich výše. Jde o dopravně
bezpečnostní opatření u vjezdu do Olešnice od rybníka –
vznikne zde vjezdová brána, tedy záliv, který bude dosti
výrazný (oblouk odkloní jízdní pruh o 3,5 metru doleva) na to,
aby donutil auta zpomalit. Dalším místem bude přechod u
hostince. Trochu se posune, zkrátí a rozdělí se ostrůvkem pro
chodce. I to by mělo dopravu psychologicky zpomalit. Nad
rámec těchto opatření jsme na podzim nechali upravit tvar
křižovatky u výjezdu na Lučice. I ten vyprojektoval dopravní
inženýr a i v tomto případě platí, že fyzikální zákony se
obcházejí jen s obtížemi, takže běžný řidič musí zpomalit.
Vodorovným dopravním značením (nástřikem na vozovce) byl
upraven také prostor před vchodem do kulturního domu a
předzahrádkou hospody. Vymezil se zde například prostor
pro pěší průchod. Bohužel jej často ignorují nejen ti, kteří si
jen rychle odskočí něco vyřídit, ale i ti, kteří se v budově
zdržují hodiny. Stále tak lze spatřit například chodce s
kočárky, kteří jsou nuceni jít vozovkou, na kterou může v

jakýkoli okamžik odbočit z hlavní silnice nějaký závodící
šílenec. Totéž platí o parkování na chodnících podél hlavní
silnice. Nepomohlo ani upozornění, že jde o dopravní
přestupek, či výzva, že mezi odstaveným autem a plotem
není často dost místa pro děti na kolech či pro kočárky.
Vlastní obecní policii bohužel nemáme a bezohlední parkující
dobře vědí, že státní policie nemá potenciál v Olešnici
hlídkovat.
Ve funkci jsem také inicioval další podstatnou změnu v
dopravě, která je v podstatě připravena a nový starosta ji
může jen dokončit. Jde o zákaz průjezdu nákladních vozidel. V
jednom z hlasatelů jsem psal, že by se zákaz měl týkat vozů
nad 12 tun, výsledek ale nakonec bude ještě lepší – projíždět
nebudou moci už auta od 9 tun. Věc několik měsíců zdánlivě
stála, ale nyní nic nebrání jejímu dotažení do konce.
Důvodem k dočasnému odstavení této otázky byla
skutečnost, že město Chlumec nad Cidlinou žádalo o dotaci
na rekonstrukci vozovky od semaforů směrem k Olešnici.
Panovala obava, že pokud by na spojnici těchto dvou obcí
platil zákaz pro nákladní auta, dotace by ztratila prioritu. Po
krajských volbách jsme však s chlumeckým starostou
navštívili nového hejtmana a byli jsme ujištěni, že přidělení
dotace zákaz nákladních vozů neohrozí. Město Chlumec nad
Cidlinou už vyslovilo se změnou dopravního značení souhlas,
nyní je již potřeba jen to, aby autorizovaná osoba zakreslila
do mapových podkladů nové umístění značek, a může se
přistoupit k realizaci změny.

Skládka
Co jsme slibovali
Před volbami jste se od nás mohli dočíst: Rádi bychom hned
po volbách vyvolali jednání s provozovatelem „rekultivace“,
abychom přímo od něj zjistili, jak si dál činnost v cihelně
představuje. Výstupem z jednání by měl být oboustranně
přijatelný harmonogram činností, který by vedl k tomu, že
povolení pro provoz rekultivace bude prodlouženo a na konci
jeho platnosti bude jáma skutečně zavezena a zrekultivována.
Rádi bychom se dohodli na pravidelných čtvrtletních
kontrolních dnech, na nichž by nás Ing. Láska seznámil s
postupem prací a se způsobem plnění provozního řádu.
Pokud jde o nevybírané poplatky za skládkování, napsali
jsme: Možnost úředního vymáhání poplatků je podle českého
práva bohužel už promlčena, lhůta byla v tomto případě
tříletá. Jistá šance zde však stále existuje. Promlčecí lhůta
podle práva EU je delší – celých deset let. Měli bychom tedy
ještě čas věc otevřít. Pokud budeme zvoleni a pokud se pokus
získat podstatnou část peněz z poplatků dohodou mine
účinkem, podáme příslušný podnět Evropské komisi.
Jak to dopadlo
Jednání s provozovatelem „cihelny“ proběhlo na jaře 2015 a
jeho výsledkem bylo prodloužení povolení pro provoz
rekultivace do roku 2020, do kdy by jáma měla být zavezena.
To se zatím daří a letitá zátěž by mohla být v termínu
odstraněna. Má to ale i svoji negativní stránku – obtíže s
hlukem a prachem z těžké nákladní dopravy. Nejen moje
rodina a já jich sami nejsme ušetřeni, bydlíme kousek od
cesty. Kdo někdy pracně uspával v kočárku miminko, zná
bezmoc z toho, že když dítě konečně usne, tak je za pár minut
probudí tatrovka, která na hrbolaté cestě mlátí bočnice.
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Bohužel zřejmě není síly, která by donutila řidiče dodržovat
na příjezdové účelové komunikaci maximální rychlost 20 km v
hodině. K tomu, aby řidiči nákladních aut šlápli na plyn, je
povzbudila i úprava cesty asfaltovým recyklátem na podzim
2016. Ta už bohužel nevykazuje slibované parametry, jarní
slunce ji nezpevnilo, naopak se mezitím rozmočila a jsou v ní
opět velké nerovnosti. Do jámy budou ještě muset zajet
stovky, ba tisíce aut, než se zaveze, a úprava vozovky by se
měla znovu s provozovatelem řešit.
Většinu obyvatel obce však v souvislosti s bývalou
skládkou zajímá hlavně slib pokusit se vymoci nevybrané
poplatky. Protože se v této věci zdánlivě nic nedělo, mnozí
usoudili, že jsem se na tuto věc „tak zvaně vykašlal“. Ve
skutečnosti jsem jen z taktických důvodů veřejně nesděloval,
jaké kroky podnikám. Nyní již není důvod si stav věcí nechávat
pro sebe.
Je známo, že v souvislosti s nevybíráním poplatků za
skládkování, a tedy ušlým příjmem obce, bylo podáno trestní
oznámení. Nepodala jej ale obec ani nikdo z členů
zastupitelstva a o jeho podání jsme nebyli dopředu
informováni. Věc se však rozběhla a jako starosta jsem musel
reagovat způsobem, abych sám nečelil obvinění ze zanedbání
povinností řádného hospodáře. Současně jsem ale vždy
odmítal odpovědnost tehdejších zastupitelů, kteří jednoduše
neměli pravomoc poplatek, který má charakter daně,
odpustit, proto svým hlasováním žádnou škodu reálně
způsobit nemohli. Řízení na všech stupních trestně právních
orgánů probíhalo v podstatě celý rok 2015 a nakonec bylo
odloženo.
Skutečnost, že v České republice padly všechny
možnosti, jak věc právně řešit, současně otevřela možnost
podat stížnost u Evropské komise (EK). Předtím, než jsem k
tomuto kroku přistoupil, oslovil jsem v únoru 2016 skrze
právního zástupce společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův
Brod, a.s., která na olešnickou skládku vyvezla bez uhrazení
poplatku suverénně největší objem odpadu (šlo o poplatky ve
výši 6,6 milionu Kč). Společnost jsme vyzvali, aby s obcí o
neuhrazeném poplatku začala jednat, s tím, že v opačném
případě stížnost EK podáme a budeme v tom případě žádat i
uhrazení úroku z prodlení. O měsíc později mi firma
prostřednictví svého právního zástupce odpověděla těmito
slovy: „Nic Vám samozřejmě nebrání obrátit se na Evropskou
komisi k zahájení příslušného šetření, avšak můj klient si
vyhrazuje právo bránit se proti Vašemu jednání všemi
zákonnými prostředky a to jak formou trestního oznámení či
žaloby na ochranu pověsti právnické osoby.“ (Doslovná citace
včetně pravopisných chyb.) Zjevné pohrůžky jsem se nezalekl,
ačkoliv si myslím, že by to na mém místě leckdo udělal
(nebylo by se čemu divit) a přesně před rokem, 30. 3. 2016,
jsem rozsáhlou stížnost se všemi podkladovými materiály
předepsaným způsobem podal. Šlo o stížnost na
neoprávněnou veřejnou podporu podnikatelskému subjektu
dle čl. 107 Smlouvy o fungování EU. Obec touto stížností
vlastně nahlásila sama sebe jako toho, kdo neoprávněně
podporu poskytl, neboť nevybírala poplatky za skládkování,
čímž společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.,
neoprávněně zvýhodnila v soutěži s ostatními firmami. O
podání stížnosti jsem informoval europoslance Stanislava
Polčáka, který je současně předsedou Sdružení místních
samospráv ČR a měl by zájmy malých obcí hájit. Nijak

nereagoval. Obrátil jsem se tedy na dalšího europoslance,
bývalého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, s nímž jsem
jen pár týdnů předtím absolvoval debatu před studenty na
univerzitě. Ten mi naopak obratem zatelefonoval, avšak
sdělil, že jako poslanec Evropského parlamentu nemá žádnou
množnost zasahovat do nezávislého rozhodování EK.
V následném vývoji se tedy ukázalo, že nejen české
úřady jednají s prodlením a nerespektují často stanovené
lhůty. Totéž se zjevně týká i Evropské komise, což pro mě byla
nová a nemilá zkušenost. EK měla obci do 60 dní odpovědět,
jak se stížností naložila. Dlouho se však nic nedělo, proto jsem
věc v půlce června 2016 urgoval. O měsíc později, uprostřed
prázdnin, přišla odpověď, která byla v zásadě pozitivní: v
předběžném stanovisku EK napsala, že s argumentací obce
souhlasí a že k neoprávněné veřejné podpoře
pravděpodobně došlo. Příslušný pracovník EK však v našem
podání
zřejmě
nevěnoval
dostatečnou
pozornost
argumentaci, proč již nemůžeme věc řešit u českých orgánů.
Vyžádal si vysvětlení této otázky. Obratem (dva dny na to)
jsme odeslali EK podrobnou právní analýzu, kterou zpracoval
kolega z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, expert na
evropskou ochranu hospodářské soutěže. Vysvětlili jsme v ní
(znovu), proč je věc dle českého práva promlčena. Nastalo
opět komunikační ticho. V září jsem poslal první urgenci, v
listopadu další. Tři dny před Vánoci přišel z Evropské komise
překvapivý dopis, v němž nám týž úředník italského jména
sděluje, že věcně se stížností souhlasí, ale není mu zřejmé,
proč věc neřešíme s příslušnými českými orgány (!). Letos 6.
ledna jsme tedy EK odeslali list, v němž vyjadřujeme
rozčarování ze zmíněného postupu a znovu jsme vysvětlili
právní stav věci v ČR. Apelovali jsme na dotyčného úředníka
také slovy o tom, že Evropská komise má mimořádnou
možnost ukázat občanům ČR, byť jen v malé obci, že její
činnost má smysl. Připomněli jsme, že se dramaticky blíží
promlčecí lhůta i dle evropského práva. Současně jsem se
obrátil se žádostí o pomoc na eurokomisařku za ČR Věru
Jourovou, ale ta nijak nereagovala. Požádal jsem tedy
europoslance za Královéhradecký kraj Tomáše Zdechovského,
aby na půdě parlamentu interpeloval komisaře pro
hospodářskou soutěž. O věci jsem komunikoval rovněž se
senátorkou za náš obvod, Miluší Horskou, která ze své pozice
místopředsedkyně horní komory můj podnět podpořila a
sama panu Zdechovskému napsala. Ten pak interpelaci v naší
věci skutečně pronesl. Bohužel, od té doby stále čekáme na
další reakci Evropské komise.
Možnost získat nevybrané poplatky za skládkování tedy
stále ještě žije, ale vývoj dosud nebyl moc pozitivní. Ostatně i
v předvolebním letáku jsme psali, že jde o spíše teoretickou
možnost. Věřím však, že i moji největší kritikové uznají, že
jsem v této věci udělal maximum. Zájemci, kteří vládnou
angličtinou, si mohou na obecním úřadě všechny příslušné
dokumenty vyžádat, jsou řádně zaneseny ve spisové službě.
Dámy a pánové, pokusil jsem se shrnout, co se mně a
mým kolegům ve funkci, do níž jsme já i ostatní kolegové
vstupovali jako nováčci, (ne)podařilo. Každý nechť si udělá
obrázek o tom, jestli je toho za dva a půl roku moc, nebo
málo. Přeji Olešnici do jejího dalšího vývoje vše nejlepší.
Jan Outlý
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